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 تربية األطفال
 المشاكل األسباب والعالج

 

وصيل إلي  لالية  ي  أنَّي  سينة   15إلي   5سي  الدراسية  ي  قد يبدو الطفل في   

زال بحاجية إلي    ّل ت ي أنَّ بعي  الجوانيو والمهيارات لديير الكاف ، إّلَّ النمو أو التطو  

ة ة  ثل؛ تكوي  صداقات، وكيفيَّ بحاجة شديدة ّلكتساب المهارات اّلجتماعيَّ ر، والتطو  

 ميياع ، كمييا أنَّ الت، باإلضييافة إليي   هييارات العمييل الجَّ شييك  الثقيية بييان،ري ، ولييل الم  

ث ة طبيو المسياعدة  ي  ان،يري ، والتحيد  الطفيل في  هيال المرلبية بحاجية ليتعب م كيفيَّي

متبك و عا بتهم بأسبوب لس ، ويجدر اإلشارة إل  أنَّ الطفل ف  هاا العمر ّل ي     عهم

ي ويقيوح بتحقيقهيا، فهيو بحاجية إليي  ليحيد     ميا يكفيي بة  ي  الببيرة الحياتيَّي د لنفسيي  أهيدافا

  ت ييقيياط قوَّ و عبييي  تحديييد ن  صييع  قييت، كمييا ي    طييوال الو  ات    و سييلوليَّ بات ييل بواجتيياكير  

يي ل فيي  ،ييوت التجييارب التيي  تشييك     نييا يييأت  دور األهييل لمسيياعدة الطفييلعف ؛ وه  وض 

  .ات  قت ضم  لدود إ كانيَّ ولك  بنفس الو    ي بالنسبة ل تحد   

فبهيم  ي  تشكيل عالقة وثيقة بينهم وبيي  ط    يستطيع انباء ف  هال المرلبةلاا  

واألنشطة الت  يقوح     المبتبفةد ف  لياة الطفل، و شاركت  جوانو ليات  ،الل التواج  

ماح ل  بالتعبير وك ، والسَّ ب  قويم س  واب، وت  إيجاب  نحو الصَّ  بشكل   بها، إضافة لتوجيه   

واألنشيطة    يع لممارسية هوايات يقية والتشيجة، و نحي  الث   ث بحريَّيوالتحد    ع   شاعرل

ة، وإعطيياء الطفييل الوقييت هييا، إضييافة إليي  الثنيياء عبيي  انجاياتيي  الشبصيييَّ حبَّ التيي  ي  

 واّلهتماح الكافيي .

 هيي  األبحيياث والدراسييات  التيي  تتحييدَّث عيي  الطفييل والمشيياكل التيي  وكثيييرة   

البحيي   تعترضيي   عبيي  المسييتور المعرفيي   والوجييدان   والسييبوك   ليياا سيينقوح بهيياا

بتناول العدييد  ي  تبيك المشياكل  ووضيع الحبيول الناجعية لهيا وجليَّية عالجهيا  ووضيع 

إرشادات لألهل نحو تربية ناجحة  ف   سيرة الطفل  ووضع توصيات ونماذج يمكي  

أن ي قتدر بها  لبوصول بالطفل إل  سبوك سوي  ،ال   ي  العقيد واأل يرات  لنصيل 

 ب  إل  بر األ ان.
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ل  الفصل األوَّ
 المشاكل األسباب والعالج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّلي(.   الطفل المراهق:الطفل و شاكل أوَّ

 األهل والطفل المراهق: .1

ييتربييية الطفييل الم      ح  ييدر اسييتعداد الطفييل لمواجهيية الحييياةراهييق  رلبيية توض  

ليي  يكييون الطفييل  سييتقالي بشيكلي كبييير فيي  نييواحي كثييرة، لكيي  هنيياك بعيي  الجوانييو 

ث لبطفيل في   رلبية مو يحيد  م  نالية الن  فها، الت  تحتاج إل  أن يتم تطوير    األ،رر

 ة.رات    النالية الجسديَّ ر بالكثير    التغي  م  قة ا،تالف بشكلي  بحوظ، وي  المراه  
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ليدعم في  هيال المرلبية   الطفل يكون ف  أ يس الحاجية كر أنَّ و   الجدير بالا    

ة ة  بيس ييراسييات أنَّ ،بييق بيسيية أسييريَّ الد   العديييد  يي  وتواجييد الوالييدي ، هيياا وأظهييرت 

ة إلي  يي ، و مارسية األنشيطة العا بيَّية، والتواصيل المسيتمر بيي  الطفيل ووالد  باإليجابيَّ 

  هال المرلبة بكل سيهولة وي سير ة، سيمك    الطفل    تجاويجانو األنشطة المجتمعيَّ 

ة،   المسييتقبَّ ت  راهييق فيي  تكييوي  شبصيييَّ رلبيية دعييم الم  فيي  هييال الم   انبيياءيجييو عبيي  و

هيم عبي  و ي  الم   ظر بينهم هو أ ر طبيع ،وإدراك أنَّ ا،تالف الكثير    وجهات النَّ 

ية الم  الوالدي   راعياة ،صوصييَّ  ات رص عبي  تحدييد صيالليَّ راهيق، ولكي  يجيو الح 

ها ضيع  هيم وإشيراكهم في  و  هم بحاجة إليها، كما يمكي  سيمار رأي  ألنَّ   لراهق ولدود  الم  

يييوهم لهيييا، ب  لزييييادة تقيييب   ي الح    فييي  التبطييييق لمسيييتقبب ، رص عبييي   سييياندت  يجيييو أي يييا

رات والكحييول،   كالمبيد   ت  صييا ح لي ؛ لتجنييو كيل  ييا ي ير بصييحَّ ل، وتقيديم النَّ وإرشياد  

يات الجديدة، إل  جانو  ناقشة أساليو السيطرة عب  لتحد   ل واودعم  لمواجهة المشاك  

 ة التعا ل  ع .ل وكيفيَّ ر  توت  

 نصا ح لول تربية المراهقي : .2

  عهم بشكل يو  والحدي  لولهم،  البقاء  تواجدي . 

  وتناول   ةة الجنسيَّ اسة  ثل الصحَّ   ف  المواضيع الحسَّ  عهم باستمرار، لتَّ  الحدي

 قة بهال المواضيع.ة المتعب   عرف القيم العا بيَّ أن ي   الطفلعب   حول، ألنَّ الك  

 صة.ارة دون ر  وقيادة السيَّ   رةر التد،ي  والمواد المبد   م  باط  تعبيمه، 

 ف بشأن ضغق   عب  قنوات التواصل  فتولة  عهم الحفاظعب  أصدقا هم، و التعر 

 األقران.

   فات الت  تحمل  عها هاا  هم لمنع التصر   هم ف  كافة األوقات، ألنَّ  عرفة  كان

 ،طورة عالية.

 هاا  فيد لصحتهم، فإنَّ    باإلضافة إل  أنَّ ألنَّ   شاط البدن عب   مارسة النَّ  التشجع 

 منعهم    القياح بأ ور عبيهم اّلبتعاد عنها.ي    ةالمشاركة ف  رياضات جماعيَّ 

  ي تناول الوجبات ة الوقت العا ب  ف   ناقشة راسات أهميَّ ر العديد    الد   ظه  ت  لي     عا

 األ ور الت  تطرأ عب  لياتهم.

    ا بةعب  اتباذ قرارات ص    طفل المراهقالبقدرة قة الث. 

   ة لنفس .  اإليجابيَّ هاا  هم ف  تعزيز نظرت   ألنَّ   المراهق الطفلاإلثناء عب 

  ي أوقاتلي  أنَّ     الممك  أن تواج  األولياء   م بهانفعاّلت والتحك  اّلتنظيم فيها يرد  ا

 . ثال   إغالق الباب ف  وجهكك  بطريقة غير ّل قة  عبيهمالمراهق  الطفل

  هم عند وجود لدود ّل يسمح تنبيه  و  الرد عبيهم بهدوءوطوة إل  الببف، ،   تأ،اواأن

 يها.بتبط   

 عند الحاجة يوطبال استشر. 
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ي(.   نترنت: ان اّلإد شكبة الطفل وثانيا
 اإلنترنت سالح ذو لدَّي : .1

ح فوا ييد و بيياطر عبيي  صييحَّ شييير األدلَّييت    ة ة البحثيَّيية إليي  أنَّ هييال الوسييا ق  تقييد  

ّ  شمل الفوا د المستندة إل  األدلَّ ل  وت  الطف ة الت  تمَّ تحدييدها  ي  اسيتبداح الوسيا ق ّ 

ير،  ت لألفكيار والمعرفيية الجدييدة، وييييادة الرقميَّية واّلجتماعيَّية والييتعب م المبك   والتعيير 

فيييرص اّلتصيييال واليييدعم اّلجتمييياع ، والفيييرص الجدييييدة لبوصيييول إلييي  رسيييا ل 

 و عبو ات تعزيز الصحة.

تشمل  باطر هيال الوسيا ق انثيار الصيحيَّة السيببيَّة عبي  النيوح واّلنتبيال بينما  

ت لمحتييور وجهييات والييتعب م  وارتفييار  عييدل اإلصييابة بالسييمنة واّلكتسيياب  وا لتعيير 

 اتصال غير دقيقة أو غير  ناسبة أو غير ج نة؛ واّل،تراق بالبصوصيَّة والسريَّة.

و ا أتالت       وثورة اّلتصاّلت  فف  ظل العولمة واّلنفتاح اّلقتصادي 

 أنَّها سهولة التداول ونقل المعبو ات  ورغم  ا تحمب  هال الظاهرة    بشا ر  إّلَّ 

نو ج،ر "سالح ذو لدي "  سيما ف   جال انحراف هلّلء األطفال ع  ت عتبر    جا

  اّلنترنت لإلد ان عب  استبداحاأل،رر ة وي  و   أهم النتا ج السببيَّ السبوك السَّ 

وي  نحرف أو غير س    هو سهولة ارتكاب الطفل ألي سبوك    ءالس  و،اصة اإلد ان

م القيم والمبادئ رة  بسبو تحط  ف الي ع  فقدان الحس اّلجتماع  لبطفل دا،ل األس

نف  والاي أو اإلد ان عب  المواقع اإلباليَّة  أو الع    ثب     ،الل غرف المحادثةالم  

ت  قد ة  والَّ ة والنفسيَّ دفع األطفال لإلصابة بعدور اإل رات اّلجتماعيَّ كثيراي  ا ي  

ي ألنوار السبوك الم    متعب  قة بمواجهةنحرف  و   أهم النصا ح التجعل الباب  فتولا

  تعزيز دور األسرة ف  تحمل العوء األكبر  ف  توجي  أبنا ها لتحديد قيمة هاا ذلك

ي  غريات ّلرتكاب بما يتناسو وتشكيل شبصيَّة سبيمة لألطفال بعيدة ع  أ  اّلبتكار

 .ءالسبوك الس 

وتعيري  الطفيل لبشاشية قبيل   أنَّ إد ان األلعياب اإللكترونيَّيةالببراء  ويرر  

القيدرة وة: التركييز،  هيارات د اغيَّي 3 ي  شيأن  أن ي يد ر في  الطفيل   بمس سنواتال

 عب  الحفظ، و هارة التاك ر.

 أشكال إد ان اإلنترنت: .2
إد ان اإلنترنت  صطبح كبير  ويشمل  بتبف السبوكيَّات والمشكالت الت   إنَّ  

 ي  ثيمه هنياك ،ميس أشيكال فرعيَّية  حيدَّدة   واّلسيتبداح السيوي لي  تنطوي عبي  عيدح

 إلد ان اإلنترنت:

 :"Cyber Sexual Addiction"يبر االس ف . إد ان الجنس ١

ي عي  الفحيج والجينس  وهو عبارة ع  استبداح قهيري  لشيبكات الراشيدي  بحثيا

 يبر.االس ف 
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 :"Cyber-Relationship addiction" يبرا. إد ان عالقات الس٢

   ع أشباص  جهولي   و بتبف  الثقافات  اإلنترنتعالقات   وهو اإلفراط ف 

  ا يلث  ر عب  وع  الطفل  وعالقات  المستقببيَّة.

 :"Net Compulsions" . قهر النت٣

  ليي  يشيكل ذليك إد يان ق عبي  اإلنترنيت ثل القمار عب  اإلنترنت أو التسو   

 لدر بع  األطفال.

 :Information Overload. عوء المعبو ات ٤

  ليي  يسييع  لالنتفيار  يي  البيانيياتأي البحي  القهييري عبي  الويييو أو قواعيد  

 اّلنترنت بشكل كبير لبتحصيل المعرف .

 :Computer Addiction . إد ان الكمبيوتر ٥

  و ا ل   ي   بياطر كثييرة  و يا ليالك  ي  تيأثير كثرة البعو بألعاب الكمبيوتر 

 سبوك  عب  الطفل.

 

 نترنت:عالج إد ان اإل .3
ل ثييالث  نهييا تتمثَّيية ط ييهنيياك عييدَّ   ل فيي  إدارة رق لعييالج إد ييان اإلنترنييت، أوَّ

 الطفلّل تكف  إدارة الوقت؛ بل يبزح        ف  لالة اإلد ان الشديد  عادةي قت، ولكنَّ الو  

 : ثل ةاستبداح وسا ل أكثر هجو يَّ 

نطبيو  ني    سيبوراسيتبداح اإلنترنيت طيبية أيياح األ   الطفيلفإذا اعتياد  أ. عمل العكس:

ة، وإذا كان يفتح البرييد اإللكتروني     ف  يوح اإلجاية األسبوعيَّ اّلنتظار لت  يستبد  

شياهد أ،بيار فطير، وي  طبيو  ني  أن ينتظير لتي  ي  ن    ل ش ء ليي  يسيتيقظ  ي  النيوحأوَّ 

نوح نطبو  ني  أن ي يع  في  ة الر ف  لجر  يستبدح الكمبيوت   لطفلالصباح، وإذا كان ا

 لجرة المعيشة.

  قبييل بداييية د،وليي  ضييبق  نب  يي طفييلطبييو  يي  الن  لييي   ة:ع خارجيَّااب. إيجاااد موانِّاا

   يثالي  لبفسيحةقبيل نزولي    بحي  ينوي الد،ول عب  اإلنترنت ساعة والدة  اإلنترنت

 يتناس   وعد نزول . بحي   لت  ّل يند ج ف  اإلنترنت

بحيي    وتنظيم سياعات اسيتبدا    تقبيل طفلطبو    الي   االستخدام:ج. تحديد وقت 

 ٢٠طبو  ن  التقبيل إل  ن    اي ساعة أسبوعيَّ  ٤٠ة  ثالي يد،ل عب  اإلنترنت لمدَّ   إذا كان

دة سبور في  سياعات  حيدَّ اح األ  ، وتنظيم تبك الساعات بتوييعها عب  أيَّ اي ساعة أسبوعيَّ 

 د.الجدول المحدَّ  ربحي  ّل يتعدَّ      اليوح

د  يي  ق بمجييال  حييدَّ يتعبَّيي  إد ييان بعيي  المرضيي  كمييا ذكرنييا فييإنَّ  ام:د. االمتناااا التَّاا

ي لحجيرات الحيوارات الحيَّي طفيلاإلنترنت  فيإذا كيان ال  جاّلت استبداح طبيو ة ن   يد نا
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ي    ن  اّل تنار ع  تبك الوسيبة ي تا ا  ك لي  لريَّية اسيتبداح الوسيا لف  لي  نتر    ا تناعا

 األ،رر الموجودة عب  اإلنترنت.

إعداد بطاقات يكتو عبيها ،مس  طفلطبو    الن   . إعداد بطاقات من أجل التذكير:ـه

مال  ألسرت  وتقصيرل كإه  المشاكل الناجمة ع  إسراف  ف  استبداح اإلنترنت    أهم

العي   ثالي  ويكتو عبيها أي ياي ،ميس  ي  الفوا يد التي  سيتنتج عي  إق واجبات ف  أداء 

تبيك البطاقيات في  جيبي  أو لقيبتي   طفيل، وي يع العبمي زييادة اهتما ي  بك  ع  إد ان 

ي في  اسييتبداح اإلنترنيت  ليثميا يياهو يبيرج البطاقييات   بحيي  إذا وجييد نفسي   نيد جا

 ع  ذلك اّلند اج.   بالمشاكل الناجمةفس  ر ن  ك   ليا

ا قبيل بهر ف  األنشطة الت  كان يقوح أن يفك    طفلطبو    الن   و. إعادة توزيع الوقت:

الرياضيية، وق يياء ،  فيييدةإد انيي  لإلنترنييت؛ ليعييرف  يياذا ،سيير بإد انيي   ثييل: قييراءة 

  لعبَّي أن يعياود  مارسية تبيك األنشيطة طفيلنطبيو  ي  الو، ي يالءل الوقت بالنادي  ع

 ا.تهة ولالويتاكر طعم الحياة الحقيقيَّ 

ييييادة رقعيية لياتيي   طفييلطبييو  يي  الن  لييي   ز. االنضاامام إلااى مجموعااات التأييااد:

  أو إلي  در  تعبيميي  إليي  فرييق الكييرة بالنيادي  ييثالي  ة الحقيقييية باّلن يماحاّلجتماعيَّي

 . فيد

يي  فيي  بعيي  األليييان تحتيياج األسييرة بأكمبهييا ة:ح. المعالجااة األسااريَّ    عييالج إليي  تبق  

حيي  يسياعد الطبييو ب  ة التي  يحيدثها إد يان اإلنترنيتاألسيريَّ  سري بسيبو المشياكلأ  

هيا فيي  ت  األسيرة عبي  اسييتعادة النقياح والحييوار  فيميا بينهيا ولتقتنييع األسيرة بمييدر أهميَّ 

 قبع ع  إد ان .؛ لي  طفلإعانة ال

ي(.   إد ان التبيفزيون:الطفل و شكبة ثالثا

لطبيعتيي   ، نظييراي التبيفزيييونري  والمتفيياعبي   ييع ي عت بيير الطفييل ألييد أهييم المتييأث    

ة التيأثير في   راليل سيابقة ظهيرت ة، وإذا  ا كانيت عمبيَّية الباصَّ والبيولوجيَّ ة النفسيَّ 

غييان البي  الف يا   عبي  السيالة   في  يو نيا هياا وبعيد  ط  سيتهان بهيا، فإنَّيبنسو ّل ي  

ي ن   ة اإلعال يَّيي ييشييب  كا ييل لمجمييل  ييا تقد    اللييظ انسييياقا   الف ييا يَّات عبيي   سييتور   

،طيرة   ةة  وثقافيَّ ة اجتماعيَّ نار بنتا ج  ستقببيَّ وهاا  ا ي  الشريحة األكبر    األطفال  

ييي  بييي  األ،يييير  ييي  القيييرن العشيييري و،يييالل الث   ل الشييياغل لعيييدد كبيييير  ييي  غ  كيييان الش 

ي صي  بالتربيية اّلجتماعيَّية لبطفيل، دراسية أثير السياعات التي  يق    يها الطفيل المتبص  

لألبييوي ، و صييدراي قا لبطفييل وأصييبح بشييكل أو بييي،ر صييدياليياي   أ يياح شاشيية التبفيياي

ي لبتسبية وتم ية الوقت.  لبمعرفة  والثقافة وأي ا

 التبيفزييونحسم ب  المعركة بي   ليد و عارت لسيطرة وف  الوقت الاي لم ت   

ي  بييدأ البيي  الف ييا     سييرةعبيي   سييتور األ   عبيي  غيييرل  يي  وسييا ل اإلعييالح ،صوصييا

    اّلهتماح، ويبق  الطفل الحبقة األ،طر. باّلنتشار ليأ،ا لي زا كبيراي 
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يب  ف  الوقت الحال  برا ج األطفال ت    صية عبي  ات المتبص      ي  ،يالل المحطَّ

ة ف  ات عدَّ البرنا ج الوالد  رَّ  ل يتابعساعة، وإذا  ا ت رك البيار لبطفل نجد   24 دار 

  جاء ف  إلدر  ثار نقاح و جدل، لي  مون هال البرا ج ّل يزالاليوح الوالد، و   

ة هيي  تصيينيع بيي  عبيير  حطييات العربيَّييي   %  ييمَّ 60 – 40ات اليونسييكو أن إلصييا يَّ 

هيا نتاجيات فإنَّ    أو أسيا افت جهة اإلنتاج سواء    أوروبا وأ ريكغرب ، و  هما ا،تب

 .ح لبطفل  ا يدعم وجودل اّلجتماع  ف   جتمع  العرب ة، وّل تقد   غربيَّ 

 وّل تقوي روابط   ع هاا المجتمع. 

ي ونشييرت دراسيية أ جريييت   أنَّ تعييري  األطفييال قبييل سيي  الثالثيية لشاشيية  سييابقا

ي ر يسيييَّا لعييدَّ  فييردات "تييأثير التبفيياي  قييد يكييون سييببا شييكالت؛  نهييا: التييأثير عبيي  الم  ة   

أكثير  ة"، وجعبهيملغوي"، وعدح المشياركة اجتماعيَّيا "تيأثير في  المهيارات اّلجتماعيَّي

را عب  ي ال هم ي؛ كان ه ناك ارتباط واضح   تنم  لحظة د،ولهم ريات األطفال  وأي ا

شياهدة التبفياي و شيكالت التركييز، وضيعف القيراءة وإتقيان  ووثيق بي  اإلكثيار  ي    

"شيارر سمسيم"  البرا ج التعبيميَّة  ثل راسات إل  أنَّ ات  وأشارت بع  الد   الرياضيَّ 

ك  لألطفال الاي  تتراوح أعمارهم بي  سنتي  ونصف إل  ،مس لأو "بارن "  فيدة، 

 سنوات فقق.

قد ينظير   استعمال  وييادة استعمال  هناك نهجان لبتفكير بشأن التبيفزيون ف و 

نيييزر الطييابع اإلنسييان   وفتيييور واّلغتراب  كييل لديثييية أ،ييرر: إليهمييا كعييرت لعب يي

دا تبيير أنَّ جهيياي التبيفزيييون  ول  ييعوالبييواء األ،القيي   واليينهج الثييان  أن ي    المشيياعر

ويقيول  سيلول تبيفزييون : هنياك كثيير  لبمرت  أي  صدر أعرات    هاا القبييل 

شي ء أف يل  ي      العا الت لم يحصل فيها الطفل الاي يشاهد التبيفزيون  عبي  أي   

سييبة أصبح التبيفزيون و  ما يادت ّل  باّلة انباء الاي  تتعا ل  عهمجانو انباء  فكبَّ 

ي لهييم  و يي  أهييم  بيياطر التبيفزيييون  ييا يسييمَّ  "القييدوة السييي  سة   ولهيياا عييدَّة "أكثيير نفعييا

 نماذج:

ل: تقبيد ألداث العنف: .1  النموذج األوَّ
لييي  تييمَّ تسييجيل عشييرات الحيياّلت  يي  انتحييار األطفييال  اليياي  قييا وا بشيينق   

ر تسيجيل ليوادث شينق يَّة   شاهد إعيداح  التبيفزيونأنفسهم بعد أن بثَّت القنوات  وتكيرَّ

،  ثال ذلك نشر إعداح "صداح لسي "  كميا العربيَّة أطفال ألنفسهم ف  عدد    الدول

دت سورية كالك وفياة طفبيي  في  الحاديية عشيرة  ي  عمرهميا، قا يا بتقبييد عمبيَّية ه  ش  

انتحييار شبصييييَّة "نصيييار بييي  عريبييي " كميييا جييياء فييي  المسبسيييل اليييدرا   السيييوري 

تحقيـق بقبم عبد الرلم  سعد، نشرت  صحيفة األهراح المصريَّة  أنَّ  "البوال "، وف 

طفييل بالمييدار   400دراسيية قا ييت بهييا كبيَّيية اإلعييالح بجا عيية القيياهرة أجريييت عبيي  

ر المرتبية أفيالح الرعيو تتصيدَّ  اّلبتدا يَّة ف  كل    القاهرة والجييزة، أشيارت إلي  أنَّ 
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ون، قبيل عبي   شياهدتها األطفيال المصيري  التي  ي   ةاألول  في  قا مية الميواد التبيفزيونيَّي

  ة ف  أفالح الكارتونأو الكا نات البرافيَّ   المببوقات البارقة رت الدراسة    أنَّ ولاَّ 

ي  يا هيال الشبصييَّ  ل المشيكبة هنيا في  أنَّ د  يادة جياب لبصيغار، وتتمثَّيع  ت   ات هي  غالبيا

ي ف  هال األفالح  وف  دراسة أ،  " ها الكردي"رر أجرتها الدكتورة تكون األكثر عنفا

"الطفل  ، بعنوان ف   صر ةة والجنا يَّ األستاذة ف  المركز القو   لببحوث اّلجتماعيَّ 

ّلت العنيف بيي  األطفيال رت فيهيا  ي  تزاييد  عيدَّ "، لياَّ المصري والقنيوات الف يا يَّة

ل  يي   جييرد لبتحييو   شيييرة إليي   يييل األطفييال  ،فزيييونيي  نتيجيية  شيياهدة التبالمصييري   

 اي .اإلعجاب بأبطال العنف ف  هال القنوات  إل   قب  دي  أو  حاكي  لهم ثم  نف   

ة، و قتيل كما سجل اإلعالح لوادث قتل األطفال لبع هم باستبداح أدوات لادَّ  

دوا أفيالح ات كرتونيَّة ،ارقة  ثل سـبايدر  يان  وأطفيال قبَّيأطفال لاولوا تقبيد شبصيَّ 

  تحروا ف  صفوفهم المدرسيَّة.الرعو فان

 النموذج الثان : تقبيد الشبصيَّات العا بة ف   جال الترفي : .2
ة، عبيي  لصيير هنيياك تركيييز كبييير وواضييح فيي  الف ييا يَّات العربيَّيية الترفيهيَّيي 

الياي ّل يعتميد عبي    هة لبميراهقي  بالترفيي  الموسييق  والغنيا  غالبيَّة البرا ج الموجَّ 

يو  ةعتميد عبي  نسير بيرا ج أجنبيَّيميا ي  ة، وإنَّ اديميَّ تعبيم أو دراسة أك ز عبي  الفكيرة ترك  

صيبح  يثالي أعبي  لت   " اّلسيتهالك إعيالح"هيا ت  ات صنع نجو يَّ ق بشبصيَّ ،بق جيل يتعبَّ 

يستبدح في  التيرويج اّلسيتهالك  واليدعا  ، دون كبيير اهتمياح بالجانيو األ،القي  أو 

ات إلي  الجييل الواعيد بالتمث يل بمثيل هيال الشبصييَّ ات، وتحفيز التعبيم  لهال الشبصيَّ 

و    ثال عب  ألد تبك البرا ج، برنا ج "جراب جيدل" الاي بثَّت  قنوات "إح درجة اله  

 ب  س "، والمنسوخ ع  البرنا ج األ ريك  "أ ريكان جيدل".

الطريق السريع لبثيراء وتحقييق الياات هيو  أنَّ  طفالم األو ثل هال البرا ج تعبَّ  

بيير الترفييي  غييير المسييب ح بييالعبم، وقييد يكييون ألييد أسييوأ أصييابع اإلرشيياد التيي  تشييجع ع

الشباب ضمنا  عب  اّلهتماح بالقفز السريع عب  ساللم المجد اّلجتماع  والمهن  دون 

ة وثابتية لتحقييق نجياح  هني   بني  عبي  دعيا م قويَّي  ي يةالمرور بمراليل التعبييم الالَّ 

 لت  ف  عالم الترفي .

 غوي والمعبو ات :عف البَّ ذج الثال :  حاكاة ال َّ النمو .3
وأ،طيياء   غييوي والمعبو ييات بة عبيي  ال ييعف البَّ هنيياك جّلف األ ثبيية المسييجَّ  

وتس ء إل    هدح القيم التعبيميَّةطات ت  ق  بك السَّ يَّة  ت  التبيفزيون   البرا ج المايعي  و قد   

نييور  يي  الببببيية بييي   ييا يتعبَّميي  عبيي   قاعييد  الطفييلا يثييير لييدر  كتسييبات الطفييل   يي

راسيية  و ييا يسييتمع إلييي   يي  أشييباص يعتبييرهم قييدوة  وّل ي ظيي  أنَّهييم قييادري  عبيي  الد   

ي، شيياهد يعتقييد ضييمالم   ارتكيياب أ،طيياء لغويَّيية أو  عبو اتيَّيية فالشيية، ألنَّ  هييلّلء  أنَّ نا
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عيون بمسييتور هييم يتمتَّ وأنَّ   بمهنيةبيول لوا با تحانييات ق  هيم  ير  اإلعال ي  يي   ي  الملكَّييد أنَّ 

 ة.ة المهمَّ لتبوأ  ثل هال المناصو اإلعال يَّ   ّل ق

 ة:س  ة السي   دو  النموذج الرابع: نجو يَّة الق   .4
فات الطا شيية التيي  تسييجب  ها الكييا يرا لبمييايعي  واإلعال ي  ييي ،   هنيياك  يي  التصيير 

 قد يحتار بها.فيها استهتار بالقانون، إضافة إل  توفيرها لنماذج سيسة 

 ساء:النموذج البا س: تعزيز نمطيَّة النظرة الدونيَّة لبن    .5
ة لبجييل ة ضمنيَّ ة الف ا يَّات ترسل برسا ل تعبيميَّ كالبرا ج الحواريَّة ف  غالبيَّ  

ة التي  سياء  في   تابعية لببيرا ج الحواريَّية والتميييز ضيد الن   ي في  العنصريَّ تعز     القادح

يو    قنياة الجزييرة وأة، قنياة العربيَّي وأ،  يثالي  ةبي  سي  العربيَّي  عبي  قنياة بي  ب  ت    أنَّ  د  ج 

هيم  ي    والتحبيل اّلقتصيادي  قة بالسياسةظم     ضيوف البرا ج المتعب   ة الع  الغالبيَّ 

 الرجال فقق.

 كيف نعالج  شكبة إد ان األطفال عب  التبيفزيون وبرا ج األطفال:
التيييي  تتنيييياول الم ييييمون الفكييييري والثقيييياف  راسييييات الشييييا بة إن غييييياب الد    

هج اليياي ترعييال واّلجتميياع   لعييدد كبييير  يي  المحطَّييات سيييدعم تشييب   الييبع  بييالنَّ 

ييي ة  ييي  القنيييوات التييي  تعتميييد اإلسيييفاف، وتعميييل عبييي  تكيييريس عيييادات  جموعييية ها َّ

  إّلَّ أنَّ بعييي  كل أو بيييي،ر عبييي  الطفيييل وشبصييييَّت  تيييلثر بشييي  وسيييبوكيَّات  عيَّنييية

اسيات بحثيت فيي   عالجية إد ييان التبيفزييون  وليدَّدت بع ييها سياعات اّلسييتبداح الدر

فهيو يعميل عبي  اسيتقطابهم   ال  عنيد األطفيال عي  الجيوَّ ت يالتبفياي ّل تقيل أهميَّ لبطفل  ف

ي    األجهزة الت  ي  اب  وج   دا وقيت لجبيو  جو عب  الوالدي  أن يحد   هم، لهاا فهو أي ا

ة أصيدرت توصييات تعميل عبي  تحدييد المبيادرة األلمانيَّيف  لما ل    ار   الطفل أ ا 

يي لتيي  ّل يسييبو ليي    فييللسييو عميير الط     لجبوسيي  أ يياح التبفيياي  ة المناسييبة لبطفييلدَّ الم 

 ة كالتال :ال رر وّل يلذي ، وتكون المدَّ 

يجو أن ّل يزيد جبوس  أ اح التبفاي عب  نصف ساعة   الطفل لت  ،مس سنوات .1

 بشكل يو  .

 مك  أن تكون عدد ساعات جبوسهم أ اح التبفاي   عمر عشر سنوات األطفال    .2

 بمعدل تسع ساعات ف  األسبور الوالد.

ة تحدييد وقتي  الياي يق يي  أ ياح كيفيَّ  ساهم بتعبيم الطفلهال القواعد ت   ونجد أنَّ  

  يجييو إرفيياق أوقييات  ، وهنييا وجييو التنوييي  أنَّييسيياعدل  سييتقبالي لتنظيييم وقت ييوت    التبفيياي

 ة  ع أوقات  شاهدة التبفاي.ايات والعالقات اّلجتماعيَّ لبهو

ي(.   :الجوالألعاب إد ان  شكبة الطفل ورابعا
 الهواتف الاكيَّة وتربية الطفل: .1
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ييل فيي  ألييدث الد     بييالثون  يي  "جا عيية الراسييات التيي  بحثييت فيي  ذلييك، توصَّ

بيال  في  سيبوك الطفيل   يتشغ " األ ريكيَّة أنَّ تقنيَّات اّلتصال الحديثة لها أثر سيبب  

بل وثبت أنَّها تسب  و ل  سرعة التوت ر والغ و والشعور باإللباط، إل  جانيو ظهيور 

عال يييات فيييرط النشييياط  الدراسييية نشيييرتها  جبَّييية "تشيييايبد ديفيبوبمنيييت"  وأثبتيييت أنَّ 

تكنولوجيا اّلتصاّلت الحديثة ا،تصرت الوقت الاي يق ي  انباء  ع األبناء، وأثَّرت 

و عبي  طبيعية التواصيل  بسيبو كثيرة انقطاعي  واّلنشيغال بمحادثيات التواصيل بالسب

اّلجتمياع  العدييدة  وبيَّنيت النتيا ج أنَّ انقطيار تواصيل انبياء  يع األبنياء، بسيبو تبييك 

 رات ف  اليوح عب  األقيل، في  ليي   3%    األسر  48الهواتف الاكيَّة، تعان   ن  

%  ي  انبياء 17%    انبياء، وأكَّيد  24 ع يحدث انقطار ف  التواصل بشكل يو   

ي  عهيم  البيالثون القيا مون عبي  الد    يبوا إلي  أنَّ لدوث انقطيار واليد يو ييا راسية توصَّ

هناك ارتباط بي  ييادة انقطار التواصل بي  انباء واألبناء بسبو اّلنشغال بيالهواتف 

األطفال أسرر انفعاّلي وأكثر  وييادة المشاكل السبوكيَّة لدر األطفال؛ إذ أصبح  الاكيَّة

 ييالي لفييرط النشيياط،  ييع تعط ييل وظييا ف وأدوار األ و يية واألبييوة فيي  رعاييية الصييغار 

 وتوجيههم.

وأوصت الدراسة انبياء ب يرورة  راجعية سياسية اسيتبداح وسيا ل اّلتصيال  

ة الحديثيية  وتجن ييو تييدا،بها  ييع وظييا ف األ و يية واألبَّييوة، وأّلَّ يييلث  ر ذلييك عبيي  نوعييي

 وكمية الوقت المبصص لرعاية األبناء.

ال .2  :  وألعاب الفيديو باطر الجوَّ

اإلقبيييال عبييي  األلعييياب  ات إلييي  أنَّ ت شيييير العدييييد  ييي  الدراسيييات واإللصيييا يَّ  

 ي  ،يالل يييادة    اعف بشيكل كبيير وّلفيت ،يالل السينوات األ،ييرةت    ةاإللكترونيَّ 

فيي  ظييل   نسييبة اّلشييتراكات والحسييابات المسييتبد ة فيي  هييال األلعيياب بشييكل شييهري

ة ، و يييدر  ال متهيييا لهويَّييية طالبيييات ب يييرورة  راقبييية صيييناعة األلعييياب اإللكترونيَّييي

 . األطفال والمراهقي

ي  في  هياا الجانيو  ي  التيأثير السيبب  ّلسيتبداح كما ي حار العديد    المبتص    

ي لفتيرات طويبية يو يَّي  األطفالة بصورة  بفتة بي  اإللكترونيَّ  األلعاب شيعور أو  دون  ا

م و،طيورة ذليك عبي  ه  ت  تأثيرهيا وانعكاسياتها عبي  صيحَّ ب، إدراك  ينهم أو  ي  أسيرهم

 who""ة ة العالميَّيمية الصيحَّ فت  نظَّ ، صينَّ ح 2018ف   نتصيف العياح   والمدر البعيد

ي "ICD-11" لإل يراتة في  التصينيف الييدول  اضيطراب األلعياب اإللكترونيَّيي  ، ووفقييا

  نمييق لسييبوك ة بأنَّييف اضييطراب األلعيياب اإللكترونيَّييعيير   ي    ةة العالميَّييميية الصييحَّ لمنظَّ 

م فيي  الوقييت اليياي يق ييي  ز بصييعوبة الييتحك  التيي  تتمي  يي  ة أو الفيييديواأللعيياب الرقميَّيي

 شطة والمهاح األ،رر.ة لأللعاب عب  األنها تعط  أولويَّ ، كما أنَّ المصاب
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ييتم  الطفل لي  لعاب عب  د اغة يحدث التأثير السبب  لألو   نالية بيولوجيَّ  

ة الت  ت سهم ف  الشعور بالسعادة ة الكيميا يَّ : المادَّ  "الدوبا ي "، وه ادة تسم   إفراي

عنيد ا ة ت المتقطعية أو العشيوا يَّ ييحدث في  المكافي وهاا  ا  رةوالنشوة بصورة  تكر   

ر عب  اليد اغ يلث    "با ي الدو"المستور العال      ، و   المحتمل أنَّ عو كثيراي تم البَّ ي

، يمكي  عيالوة عبي  ذليك  ر عب  طريقية تفكيير اإلنسيان بوجي  عياح، ويلث   بشكل سبب 

وتجعل الطفل عنيف   بان،ري ل    القدرة عب  الشعور أللعاب الفيديو العنيفة أن تقب   

غييير  يي  انثييار   ووالتعيياطف  ييع ان،ييري لميية ل  يي   شيياعر الرَّ د  وتجيير     وقاسيي 

حبَّييال : انبفييات  سييتور الثقيية فيي  اليينفس، والولييدة، وتف يييل العزليية، وانبفييات اةم 

ا يل الصيحيح في  ، وعدح القدرة عبي  التعاألداء الدراس ، وعدح التفاعل  ع ان،ري 

  والنفسييييَّة إلد ييان ألعييياب ةوالجسييديَّ    و ييي  المشيياكل الصيييحيَّةالكثييير  ييي  المواقييف

 الموبايل:

 (. اإلصابة بالسرطانات:1

 Internationalعبيي  الييرغم  يي  أنَّ المنظَّميية العالميَّيية ألبحيياث السييرطان" 

agency for research on cancer َّدات التيرد    ي  أنَّ ح  2011 عياحالرت في  " ليا

ويجو التعا ل  عهيا كميا   رسرطان الم  و يمك  أن تسب     الةة    الهواتف الجوَّ ث  ع  نب  الم  

 ثييل السييجا ر أو األشييعة  "Carcinogenic"أة لإلصييابة بالسييرطانات لييو كانييت  هيَّيي

  ليسيت أوضيحت أنَّي  ةة لأل يرات السيرطانيَّ ة األ يركيَّيالجمعيَّ  ارة وغيرها، فإنَّ ال َّ 

 في  ف الجيوال إّلَّ  ييتم اسيتبداح الهياتصيحت بيأّلَّ هيا ن  ة عب  ذلك، ولكنَّ هناك دّل ل قويَّ 

يي  ال ييرورة ييصييحت بأنَّيين    ر الهيياتف العيياديح تييوف  د  وفيي  لاليية ع  ل أن يييتم    يي  المف َّ

ثر وت، أي عدح وضع الهاتف عب  األذن أو الرأ ، لتفادي األ  ر الصَّ ث     كب   التحد  

د ّلسييتبدا   بالنسيييبة باشيير، كميييا نصييحت ب يييرورة أن يكييون هنييياك وقييت  حيييدَّ الم  

 .ر ساعة عب   دار اليوح بالكا لّل يتعدَّ   لألطفال

يييي    ييا وأشييارت بعيي  الدراسيييات  أنَّ   وال زيييد ،طيييورة اسييتبداح الهيياتف الجَّ

ة في  لالية نميو وغيير  كتمبية، ويمكي   ر األطفال و،الياهم العصبيَّ  هو أنَّ   ألطفالل

كمييا  ة المنبعثيية  نيي  عبيي  الجهيياي العصييب  لهييم،ر الموجييات الكهرو غناطيسيييَّ أن تييلث   

ي لبميراهقي  يمك  أن تلد     15و 12بيي  ي إل  لدوث اضيطرابات في  النيوح، ،صوصيا

ي وح  باشرة، إذ إنَّ ف  لالة استبدا   قبل النَّ سنة  ،اصة  في   60ر األطفيال يميتص   

تي ، نظيراي أكثير  ي  البيالغي  بميرَّ   الما ة    لجم طاقة الموجات المنبعثة    الجوال

ي، وكالك طبقات الج   مجمة أظاح الج  ع   ألنَّ  ر نفسيها بد، باإلضافة إل  أنسجة الم  قل سمكا

 .األقل  قاو ة لتبك اإلشعاعات
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ر عبي  استبداح دقيقتي  فقق    الحدي  عبر الهياتف ييلث    يكف  أن نعرف أنَّ و 

ر هيال اإلشييعاعات عبيي  قييدرة ويمكيي  أن تييلث      ير الطفييل  ييا يقيرب  يي  سيياعة لبكبيار

 لالة اّلستبداح لفترات طويبة. م ف الطفل عب  التعب  

ال على عقل الطفل:  نصائح لتجنُّب إصابة الطفل بتأثيرات الجوَّ

 ثواني قبل الرد. 10ة واّلنتظار لمدَّ   الد بشكل سريع عب  الجوَّ ح الرَّ د  ل ع  يف َّ  .1

ة أو لعبة رياضيَّ  ف  إشراك  ع توفير بدا ل أ،رر،  ثل  اي سحو الموبايل  ن  تدريجيَّ  .2

 وشغل وقت فراغ .  زهة ع  ف  ن  البروج 

الهاتف  ، ألنَّ ذفاة عب  وشك النَّ ال لينما تكون البطاريَّ ح استبداح الجوَّ د  ل ع  يف َّ  .3

 ة اإلشعاعات لت  يحتفظ بأداء أف ل.ف    قوَّ اع     ي  

 ة أللعاب الجوال:(. اآلثار النفسيَّ 2

طفالي  في  الصيف  1642نة    تجميع بع  البيانات    ق بل  جموعة  كوَّ  تمَّ  

ي  يا بيي  اسيتبداح   األول ف  اليابان  التكنولوجييالت  يتم تحدييد إذا كيان هنياك ارتباطيا

اّلسييتبداح الروتينيي   ولكيي  البييالثون وجييدوا أنَّ   وك ب  ر الس ييوالتطييو    لبهيياتف اليياك 

 ة ف   رلبة الطفولة.ل  ارتباط بالمشاكل السبوكيَّ   ولةر لألجهزة المحم  المتكر   

أي فيي    ك  لألطفيال في   رلبية  يا قبيل المدرسيةإد،يال الهياتف الياَّ    أنَّ ليي 

ي ة، ات سيببيَّ ت األطفيال لبطير تطيوير المييول وسيبوكيَّ  مكي  أن يتعيرَّ   رة رلبة  بك  

ة ماليَّيية الهيياتف اليياك  يسيياهم فيي  تقبيييل التباإلضييافة إليي  أن اسييتبداح األطفييال لتقنيَّيي

جراء اّلسيتبداح   ةة السببيَّ كثير    انثار النفسيَّ هناك   والتطوير الصح  النفس  لهم

 المفرط لبهاتف الجوال، و نها:

a.  َّة لبطفل أو المراهق عب  لد سواء، لي  يق   الطفل  عظم الوقت العزلة اّلجتماعي

 ة.وّل يشارك أفراد األسرة أو األقران لياة لقيقيَّ   كةيطالع شاشة  تحر   

b.   ا يلد   شكل  ح  مارسة الرياضة والحركة بد  ع  ، دانة ّلت البي إل  ييادة  عدَّ كافي

 .األطفالوانتشار الكسل بي  

c.    ي    أنوار اإلد انل الهواتف الاكيَّ تمث ل ليات  راهق تبي  ّل يستطيع الم    ة انن نوعا

حوادث أثناء سيرهم نتيجة لمطالعتهم ضون لكثيراي    المراهقي  يتعرَّ  ، لت  إنَّ ادونه

 لهواتفهم.الدا مة 

d.  َّون لبكاب بشكل أو بي،ري طر    ال عظم  ستبد   الجوَّ  هناك دراسة تشير إل  أن  

د، سواء عب  هم ع  الرَّ ر  أو سبو تأ،    همهم لبسلال ع  أ اك  وجود  ض  ع  تعر  

 األ،الق  ل . شير إل  األثر السبب ة،  ا ي  المكالمات أو عب  الرسا ل النصيَّ 

الالستخد توصيات صحيَّة  :ام الجوَّ

 ة توصييات قيد أوصيت بعيدَّ  " APP"ة األ يركيية لطبيو األطفيال كانت الجمعيَّ  

ي لعمر الطفل  لطفبّلستبداح الجوال للبتقبيل    انثار النفسيَّة   :تت مَّ  تبعا
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a.  َّ ل عدح الحدي  إذا ال ف  الحافالت أو القطارات، كما يف َّ ح استبداح الجوَّ د  ل ع  يف

 ."low signal"كانت اإلشارة  نبف ة 

b.  َّبعيدة ع  المدار  والنوادي   الةيجو أن تكون أبراج تقوية الهواتف الجو

 ة قدر اإل كان.ات السكنيَّ ع  والتجم  

 (. االكتئاب:3

   قبل األطفال  بجوال ط لفر  اّلستبداح الم   أنَّ   ة السابقةراسات الطبيَّ د الد   تلك    

ف عب  المشاعر، لك  بع  درة عب  التعر  ي إل  جعبهم أقل ق    أن يلد   مك  ي    غارالص   

ون القييييم  ييي  ،يييالل األلعييياب، ويجيييد الكثييييرون الصيييداقة والتيييرابق ن يييتق  األطفيييال ي  

 اّلجتماع .

ة لبعبييييوح والتكنولوجيييييا فيييي  الجا عيييية النرويجيَّيييي عبميَّييييةوبحثييييت  جموعيييية  

"NTNU"   َّ،ف  الروابق المحتمبية بيي  األطفيال الياي  يعيانون  ي  أعيرات   راي  ل

ة، وطمأنييت النتييا ج انبيياء اليياي  ة العقبيَّييو شيياكل الصييحَّ   ةإد ييان األلعيياب اإللكترونيَّيي

فيييرو  كورونييا ة ،ييالل فتييرة سييمحوا ألطفييالهم ببعييو المزيييد  يي  األلعيياب الرقميَّيي

رة األلعيياب تصييل إليي   رلبيية اّلكتسيياب ،طييو أنَّ   وأكَّييد البييالثون والمكتييو المنزليي 

يي  والعزليية لبطفييل لاليية  يي  ات التيي  يشيياهدها، كمييا تصيييب  ص الشبصيييَّ ويبييدأ فيي  تقم 

لي  تأ،ا  ي  وقتي  الكثيير، وتحو    اهألنَّ   ةوعدح إقا ة عالقات اجتماعيَّ   الكسل والبمول

عبية بالب   كيل تفكييرل ات، ألنَّ إل  طفل كسول و ب ء بالسيببيَّ    ع الوقت    طفل نشيق

سيياعة  35ق يياء الطفييل  أنَّ   الدراسييات األ،يييرة  وأثبتييت ةلتييرتبق  عيي  بحاليية نفسيييَّ 

ي أسبوعيَّ  الكثيير  %، ولك   ا يحدث انن أنَّ 80إل   70  لالكتساب بنسبة    ض  ّ  عر  ي   ا

يي يي  األطفييال ي   ون سيياعات طويبيية فيي  اليييوح لتتجيياوي تبييك النسييو،  مييا يعرضييهم ق  

 ر لالكتساب الشديد.بصورة أكب

ل اإلصييابة باّلكتسيياب واألفكييار  عييدَّ  أشييارت إليي  أنَّ سييابقة قييد كانييت دراسيية و 

ة أكبر في  الميراهقي  الياي  يبقيون فتيرات طويبية عبي  الهواتيف المحمولية، اّلنتحاريَّ 

بينهييا وبييي  ارتفييار نسييبة أعييرات   ةي ييييادة الوقييت إليي  إيجيياد عالقيية طرديَّييوتييلد   

 اّلكتساب و حاوّلت اّلنتحار.

 :ومن أهم عالمات االكتئاب لألطفال من استخدامهم ألعاب الجوال

 وعدح تواصب   ع أصدقا  .  ةعزلة تا َّ   بقاء الطفل ف .1

 وأرق ف  النوح.  المعاناة    اضطرابات .2

 وفقدان التركيز.ت بسبو التشت    يصيو الطفل يالا  ر الدراسالتأ،   .3

 :لدى الطفل دماناإل توصيات لعالج مشكلة

 تنظيم  واعيد استبداح الموبايل لبطفل ،الل اليوح. .1

 وليس الرف  التاح.  نحاول قدر اإل كان تحديد  واعيد ّلستبداح الموبايل ف  اليوح .2
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 أن يشترك األب واألح  ع الطفل ف  أوقات فراغ . دَّ ب   ّل .3

ر ويلث     لت  ّل يقع فريسة لما يتابع   يشاهدل الطفل الاين   تابعة المحتور اإللكترو .4

 .   لطفل عدوانل  تحو   يلتفاد    لألدوارص  م    وطريقة تقت  ذلك عب  شبصيَّ 

ال وارتباطه ب(. 4ً  :الطفل ُسمنة وبدانةاستخدام الجوَّ

واأل يرات منة، والكسيل، واّلنطيواء، بالس    ةارتبق  فهوح األلعاب اإللكترونيَّ  

ي عب  الصحة البدنيَّ ة، كما تلث   اّلجتماعيَّ  ة، والتي  تحصيل بسيبو كثيرة ة والعقبيَّ ر أي ا

   وقبَّة الحركة والبعو  ع األقران.استبداح هال األلعاب

ة الطفل  :الجسمانيَّة ومن الصائح المرتبطة بمعالجة تأثير الجوال على صحَّ

 هارات  جل تحسي أ    ويبةساعات طليبعبون     األطفالبعإنَّ ، فاإلد انسبو ب .1

   وبالتال  يسبو ذلك لهم قبَّة الحركة  وبالتال  الس منة  وغيرها    المشاكل.لعبهم

يجو عب  األهل التعاون  ع المدرسة  لزيادة نشاط الطفل  و مارست  لأللعاب  .2

زل   ا يزيد    الرياضيَّة  و   الممك  تكبيف  بمهاح ووظا ف لركيَّة تنفَّا ف  المن

 لركة الطفل ونشاط .

ال  والعمل عب  تقبيل  دَّة الجبو  المستمر  .3 العمل عب  تنظيم أوقات البعو عب  الجوَّ

 أ اح شاشة الهاتف.

ال على (. تأثير 5  :الطفل نومالجوَّ

عل الجسم قد تلد     ةت شير الدراسات الحديثة إل  أنَّ األلعاب اإللكترونيَّ   ي إل  ج 

وعيييدد نب يييات القبيييو، إذ إنَّ األلعييياب   حزييييد  ييي  ضيييغق اليييدَّ  يييا ي  ر، تيييوت  فييي  لالييية 

سيتور تيلد     ةة لت  إن لم ت ك   ألعياب عنيفية أو ألعياب لرك ياإللكترونيَّ  ي إلي  يييادة   

ر هيال، وبالتيال   اغ والجسيم في  لالية التيوت   ا ي ع اليد     التحفيز البصري والمعرف 

دة و   الج  صول  شاكل ف  النوحل   ساعات ّل  10إل   8دير بالا  كر أن نوح الطفل ل م 

عانات     اضطرابات النوح، لي  قد يلد    إل    ةي لعو األلعاب اإللكترونيَّ يعن  عدح   

ة ف  الد اغ، وإرسال إشارات تجعل جسم الطفل ف  لالية التأثير عب  المناطق البدا يَّ 

ة عبي  ة لتيأثير األلعياب اإللكترونيَّي يسييَّ أثناء نو  ، وفيما يب  األسيباب الرو لت  تأه  

 نوح الطفل:

 unnatural brightness of the"السطور الم صط ن ع أو غير الطبيع  لبشاشة:  .1

screen"  ر   ة لبشاشةأو اإلضاءة غير الطبيعيَّ   طور الم صطنعالس   نَّ أإذ تمنع ت حر 

وي مك  تببيص الاي يتحرر ف  الظالح فقق،  "Melatonin"هر ون الميالتوني  

غبة  ا يتسبَّ     إل  الد اغ  باشرةي هاا ال وء يتوجَّ   تأثير السطور بأنَّ  و ف  تقبيل الرَّ

ة ة لبجسم، وينتج ع  ذلك سوء المزاج، وقبَّ وتعطيل الساعة البيولوجيَّ   ف  النوح

 .لبطفلة التركيز، والمشاكل الهر ونيَّ 
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يمنع "  electromagnetic radiation EMR"ناطيس : اإلشعار الكهرو غ .2

ي عمبيَّ  ، وبالتال  فإنَّ  "الميالتوني "ة إفراي هر ون اإلشعار الكهرو غناطيس  أي ا

 .اّلسترالةالنوح ووساعات ات ل    كميَّ ي قب   

ي اإلفراط ف  استبداح الهاتف الاك  يلد    ة    أنَّ رت دراسة بريطانيَّ لاَّ هاا و 

 16ها الطفيل يفقيد  قاببهيا كل سياعة يق يي    أنَّ  د  ج  الحر ان    النوح؛ لي  و  إل  لت  

ي  %  نهيا 75أسيرة، كيان  715راسية أ، يع القيا مون عبي  الد     وليول ذليك دقيقة نو يا

يي البييالثون أنَّ  سيينوات، ووجييد   3أشييهر ولتيي   6أطفييال صييغار أعمييارهم بييي   ق  توسَّ

دقيا ق  ي  الوقيت  8ف  اليوح يلدي إلي  فقيد دقيقة  25استبداح األطفال لألجهزة لمدة 

 .ص لفترة النوحالمبصَّ 

 :للطفل السلوك العدوانيالجواالت و(. 6

 8تمَّ إجراء دراسة عب   جموعة    األطفال الاي  تتراوح أعمارهم  ا بي   

ي لمدَّ  17إل   األلعاب  ة ثالث سنوات، وأشارت نتا ج هال الدراسة إل  أنَّ عا ا

شاهدة الطفل   لبطفل "السبوك العدوان "ز ت حف     العنيفةة اإللكترونيَّ  نظراي لكثرة   

ف  عبم  لوصالو الدكتورا  ول ،بير العنف ف  ألعاب الفيديوق  لمشاهد الع نف، كما ي  

 .Douglas A" "دوغال  جنتيب "، الدكتور "جا عة وّلية أيواـ"ري بو  ط  النفس الت  

Gentile"  َّسواء أكانوا أصحاب   ر عب  جميع األشباصة تلث   أنَّ األلعاب اإللكتروني

ي  ر عب  اإلناثها تلث   سبوك عدوان  ف  طبيعتهم أح ّل، كما أنَّ  وليس فقق عب    أي ا

 الا كور.

 وهذه بعض النصائح فيما يتعلَّق بالسلوك العدواني للطفل:

تقبيد السبوك العدوان ،    ،الل تكرار السبوك  األطفالم ألعاب الفيديو العنيفة تعب    .4

 العنيف.

و أالعنيف،  ثل الفوي  ة لبسبوكح  كافيت ايجابيَّ ت ع الالعو ف  دور المعتدي، وتقد    .5

 النقاط. أعب تحقيق 

 أن  يريد نَّ إلد األطفال أ، قال األطفال  تبفزيون  نثار ألعاب الفيديو عبف   سح  .6

ي يكون لصَّ   "المجرح" جعبت    البص  الت  كان يبعبها األلعاب رلدإن ، وذلك ألا

 .بطالي 

 دراك العواقو.إال لبعنف،  ما يجابهم لبعنف دون ة األطفل لساسيَّ تقب    .7

االت ومشاكل في (. 7  :الطفل نوعيالجوَّ

ي  ة لبهواتيف المحموليةاألضرار الجسيميَّ      وء  شياكل في  العيي ، بسيبو ال َّ

يمك  أن   وةر  ها باإلجهاد والشيبو،ة المبك   الممك  أن يصيب  الاي    ونها، ر ع  اد  الصَّ 

ح ف  ، وه  لالة ترتبق بالتقد  " ع  ق  ال مور الب  ـ"و هاا ال وء ف  إصابة العي  بيتسبَّ 

     وةر بصورة كبيرة ف  الشبكيَّ ، وتلث   "فقد البصرـ"ي لالعمر، و   الممك  أن تلد   
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القيراءة  ي  شاشية الكمبييوتر أو الهياتف لوقيت هي    ة ل عف النظراألسباب الر يسيَّ 

يليي  ت    ة إذا كانت اإلضاءة غير  ناسيبةطويل     سافة قريبة، ،اصَّ  ع المشيكبة رج 

    ب يالياي تتحمَّ  "ميل الزا يدالح  "ة ف  أضرار الهاتف المحمول عبي  العيي  إلي  األساسيَّ 

  عالية لوقت طويلد ذو إضاءة عند اإلفراط ف  النظر إل  ش ء  حدَّ   ع الت العي 

ي إجهاد العي   لي    20إل   15ات تتراوح  ا بي  ير ج اإلنسان عدد  رَّ وهناك أي ا

 يا يحمي  العيي   ور بصيورة  تسياوية دا،يل العيي ، ر اليد   رة ف  الدقيقة، لت  تتويَّ 

شاهد بتركيز ش ء  ا عبي  الشبص الاي ي   د البالثون أنَّ أكَّ   و   اإلجهاد أو الجفاف

صييف عيي  بمقيدار الن    ييير ج  أو يبعيو ألييد ألعيياب الفييديو جيييم  أو الكمبيييوتر الهياتف

يت  "  ليي  الحال في  الظَّيأضيرار الجيوَّ   وهناك  ا يسم  "ل الطبيع المعدَّ  د الكثيير وج 

هيا التحيديق بالهياتف في  الظيالح لوقيت    الممارسات الباطسة الت  تلذي العي ، أهمَّ 

يجعيل اء اّلستبقاء عبي  جانيو واليد، لفترة طويبة أثنحديق بشاشة الهاتف التَّ فطويل، 

زييد    يا يعيان   ي  بعي  البميول أو الكسيلواأل،يرر ت    بالكا يل   ي   نتبهيةي ألد العين  

يي عييدَّ  ت العييي  عنييد تعيير   "تالعم  الملقَّييـ"ي إليي  اإلصييابة بيييييلد   و  عف العييي ل ض 

عد تقبيل قدرة العي  عب  الرؤيية بعييدة الميدر أو  يا ي    كما لب وء األيرق ف  الظالح

أبري أضرار الهاتف المحمول عب      "Nearsightedness"يعرف بقصر النظر 

ي لعي  األطفال،  حيدوث العدييد  ي   شيكالت النظير،  ثيل: السياد، أو ويمك  أن ييلد  

وث لييدأو "  Pterygium"فييرة في  العييي  ظهيور الظَّ   وCataract"المياء األبييي  

 .ةسرطان ف  األنسجة البصريَّ 

 نصائح لحماية عين الطفل:

 حم  العي     اإلجهاد.ت    ة وواضحةجعل إضاءة الهاتف قويَّ  .1

 اهم ف  جعل العي  ترر األشياء بارتياح.س  ي    اشة باستمرارتنظيف الشَّ  .2

 دة.رفة جي   أن تكون إضاءة الغ   دَّ ّل ب   .3

 تقبيل اإلضاءة.يجو كان إشعار شاشة الكمبيوتر قوي،  إذا .4

 سم. 30ل المسافة بي  الهاتف والعي  ع  ق   ت  يجو أّلَّ  .5

ا ف  التغب    استبداح نور ولجم ،ق  ناسبي  .6 غير و عب   شكالت الرؤية يساعد كثيري

 واضحة.ال

ثانية،  20ة قدح لمدَّ  20عب  وجوب النظر إل   سافة   الت  تنص 20/20ر قاعدة ابات    .7

 ية تنظر فيها إل  شاشة الهاتف  باشرة.دقيقة  تتال 20كبما أكمبت 

عند استبداح الهاتف المحمول أو جهاي   ارات الحماية    ال وء األيرقاستبداح نظَّ  .8

ارات لهال النظَّ  لبتقبيل    إرهاق العي  الناتج ع  ال وء األيرق، كما أنَّ   الحاسوب

 المحمولة.دور ف  التقبيل    اضطراب النوح الناتج ع  استبداح الهواتف 
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   الطفل بعد استشارة الطبيو ف  لال المعاناة   بةاستبداح قطرات العيون المرط    .9

 المرار وجفاف العيون.

ي ة لبتأكد لعمل الفحوصات الالَّ   الحرص عب   راجعة طبيو العيون بشكل دوري .10

 .الطفل    سال ة نظر

االت و(. 8  :الطفل ممشاكل عظالجوَّ

و هال األلعاب إل  نقص في  ع  ي ل  أن يلد   ت شير الدراسات إل  أنَّ     الممك    

 ييا يجعبيي  أكثيير ع رضيية   مسة الشَّييألشييعَّ  الطفييلت ، نظييراي لعييدح تعيير  "D"فيتييا ي  

ء لإلصابة بمرت الك سياح الياي ي سيبو ضيعف في  العظياح، وبالتيال  ييلدي إلي  انثنيا

فل نتيجة كثيرة بقا ي  عبي  هيال األجهيزة  ي  الط   عان  ي  لي    العمود الفقري والساقي 

ال غق عب  األعصاب واألربطة وأقراص العمود الفقري، األ ر الاي يجعبي  يشيكو 

و بإصيابت  بمتالي ية ار، ويمك  أن يتسيبَّ د  هر، إضافة إل  الص     ألم ف  الرقبة والظَّ 

 ."النفق الرسغ "

 لطفل:حلول لتجنُّب آثار استخدام الهاتف على عظام ا

  لعاب الفيديو العنيفة ع  المنايلأبإبعاد   ألطباء األطفال ةاأل ريكيَّ  ةكاديميَّ توص  األ .1

 و يبعو بها األطفال الصغار.ألت  ّل يراها 

الحرص عب  إلزاح األطفال بفترة  عينة ،الل اليوح ّلستبداح الهواتف واألجهزة  .2

 و مارسة النشاطات البدنية  ع أقرانهم.  وتشجيع البروج    المنزل ة،الاكيَّ 

االت و(. 9  :عند الطفل مشاكل السمعالجوَّ

ة الناجميية عيي  اسييتعمال الهواتييف المحموليية كييالك   األضييرار الجسييديَّ تت ييمَّ  

اعات األذن فتيرات طويبية، وكانيت مع، وذلك نتيجة استبداح سمَّ السَّ  ة   شاكل ف  لاسَّ 

مع،  شييرة إلي  ة عبي  السَّي    باطر الهواتف الاكيَّ رت ة، لاَّ  نظمة الصحة العالميَّ 

ت بشييكل  فييرط نتيجيية التعيير    نحييو  بيييار شييبص يواجهييون  شيياكل فيي  السييمع أنَّ 

 ة.ل ألصوات قويَّ و طوَّ 

 ":APP"ة األميركية لطلب األطفال الجمعيَّ ومن النصائح حسب 

ل أن يكون الحدي  ف َّ اعة الهاتف، كما ي  ل أن تكون هناك  سافة بي  األذن وسمَّ يف َّ  .1

 دون استبداح اليدي . "هاند فري"اعة أو    ،الل سمَّ 

 ة.و  باطرل الصحيَّ لتجن    ل أو المراهقال ف  غرفة نوح الطف يكون الجوَّ يجو أّلَّ  .2

سحة وعدح الحدي  في  أثناء الف    هاب لبمدرسة بالجوالح الاَّ د  يجو عب  األطفال ع   .3

 ة.الدراسيَّ 

االت (. 10  :لدى الطفل فقدان الثقةوالجوَّ

بيية عبيي  اسييتبداح األطفييال لبهواتييف المحموليية ة المترت   ل األضييرار النفسيييَّ شييم  ت   

ة في  التعا يل  يع أقراني  الكثير    األوج ، فميثالي يصياب الطفيل بياّلنعزال والعدوانيَّي
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ي هياا األ ير  ة فيإنَّ ان،ري ، بسبو طول الفترة الت  يستبدح فيها الهاتف، وبصيفة عا َّ

ياللييظ عبيي  األطفييال و  ة كالحركييةفيي  عييادات الطفييل الطبيعيَّييو عبييي  تغيييير يترتَّيي

هيم ّل ون عب  اتصال لفتيرات طويبية  يع الهواتيف المحمولية أنَّ ث  اي  يمك  قي  الَّ والمراه  

 قة ف  أنفسهم.عون باّلستقرار أو يفقدون الث   يتمتَّ 

 

 على الطفل, وثقته بنفسه: لنصائح للتقليل من اآلثار السلبيَّة للجوا

وبالنسبة لألطفال      شهراي  18اّلبتعاد ع  استبداح الجوال لألطفال أقل    عمر  .1

ال ف  يجو عب  انباء الاي  يريدون أن يستبد وا الجوَّ   شهراي ولت  عا ي  18عمر 

 أن يتم استبداح برا ج عالية الجودة.  تعبيم أطفالهم

ال عب   يزيد وقت استبداح الجوَّ يجو أّلَّ   أعواح 5ولت    األطفال    عمر عا ي  .2

  د انباء البرا ج واأللعاب نفسهااه  ش  ساعة والدة طوال اليوح، كما يجو أن ي  

م كما يجو أن تكون البرا ج عالية الجودة ه  عبيم  وت    ليرال الطفيمك  أن لتوضيح  ا 

ي.  أي ا

ة البرا ج واأللعاب الت  يبعبها نباء نوعيَّ ظ االل  يجو أن ي    أعواح 6األطفال أكثر     .3

كافي لبرياضة والنوح  وقت   م، كما يجو أن يكون هناك  نه  ل  باشر    دون تد،    الطفل

 بعيداي ع  استبداح الجوال.  وق اء أوقات  ع األسرة

االت وتأثيرها في تكوين (. 11  :للطفل ة هشةشخصيَّ الجوَّ

ي يلد   لي    ة وفيراغ بيني  إلي  ،بيق هيوَّ   لبهياتف المحميولي بقاء الطفيل  الي يا

ة، التي  في  الغاليو ّل بي   ن ، وتصبح لدي  نظرة تشياؤ يَّ   والمقرَّ ا   وبي  والدي  وأشقَّ 

ة يتسيبو ببنياء شبصييَّ   اتب   أن تراكم هال الترس ية، إّلَّ ها ف  هال المرلبة العمريَّ ك  در  ي  

  المحموليية لييدر بعيي  األطفييال دور المرب  ييف تبعييو الهوات يي  لييي  ةة وانطوا يَّييهشَّيي

 م وعواطفهم عب   در بعيد.ه  ر ف  نمو   ال  تلث   بصورة غير  باشرة، وبالتَّ 

 ومن النصائح المرتبطة بذلك:

ت الطفل لبجوال. .1  تنظيم ساعات تعر 

الحدي  بشكل  ستمر  ع الطفل  ود ج  بنشاطات األسرة بشكل دوري  و،بق  .2

 ين  وبي  ذوي   وبين  وبي  األهل.ظروف لبتواصل المستمر ب

ال  لبتقبيل    "ولع" الطفل باأللعاب   .3 الحدي   ع الطفل ع   باطر استبداح الجوَّ

 والتاكير بشكل  ستمر بمباطرل و ساوؤل.

ال و(. 12  :العلمي للطفل التحصيلو القدرات العقليَّةعلى التأثير الجوَّ

ة درات العقبيَّييالمحمييول عبيي  الق يير الهيياتف يييلث   فحسييو العديييد  يي  الدراسييات   

  يسيتبد   لبطفل، لي  يعتمد عبي  ف  الكثيير  ي  المهياح، فإضيافة إلي  األلعياب، فإنَّي

 ويبح     ،الل  ع  المعبو ات الت  يريدها.  كيلة لاسبة
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ييت  كمييا   ة، ة واإلبداعيَّييد كييل هييال المهيياح واألوا يير  يي  قييدرات الطفييل العقبيَّييح 

ييب  ر فيي     وبالتييال  تييلث    يير واإلبييدار لدييي ، ويصييبح التطييو  ة البيييال والتصييو  ك    ر الحس  

اي والبصري لدي  أقل  راس  لبطفيل   عب  التحصيل الد     هاا األ ر بظالل  بق  ي    لي  نموَّ

ة ه  طبيعة هال المرلبة العمريَّ  ر الطفل كثيراي ع  أقران ، ألنَّ  ، فيتأ،َّ و سيرة تعبيم  

ر الكثير  ي  األدوات المسياعدة عبي  البحي  غم    توف  رَّ عب  السرعة المبل، بالتال  

ي    يترك كل ذليكالت  تساعد عب  تحصيل المعبو ة، فإنَّ   والتطبيقات حر وّل يقياوح س 

  تحصييب  الدراسي  ويفقيد الرغبية في  نَّ األلعاب، و   هنيا تتراجيع نتيا ج الطفيل ويتيد  

 ق العبم .التفو  

ال على  القدرات العقليَّة, وتحصيل الطفل العلمي: نصائح للحد من آثار الجوَّ

 :د الوقتحد ِّ  .1

بمنع استعمال الهـاتف لألطفال   نباءون اينصح البالثون واأل،صا ي  لي   

بي   ةالعمريَّ  دقيقة ف  المرلبة 60  عب  تبدا هم لاس أقل    عمر عا ي ، وّل يزيد

ينبغ  أّل  يزيد   وإشراف    ألد الوالدي  باستمرار سنوات،  ع وجود 5ولت   2

ال ف  غرفة ساعة ف  اليوح،  ع الحار    تواجد الهاتف النقَّ  2وقت استبدا هم عب  

يجو د ج   ويصطحو الهاتف عند ذهاب  لبمدرسة أّل   دَّ ب   ، كما ّلكما أسبفنا نوح الطفل

ة، أو البروج ف  ق  ة وشي   ة جماعيَّ الطفل بأنشطة بديبة، كممارسة أنشطة رياضيَّ 

اقة وتفري  الط  عول والبَّ ة لبتنز  ت أسبوعيَّ ّلابة،  ع تبصيص جوة جاَّ ت  درسيَّ رلال

ر عب  يمك  تحقيق أكبر استفادة    الهاتف الاك   ولنة لدر الطفالكبيرة المبزَّ 

ل، ة لاه  الطفل، لبقياح بالتفكير والتحبيل والتبي  ز  المحف    ةالتركيز عب  األلعاب التفاعبيَّ 

  نفعهاتف ف  ألعاب ت ر أكثر  ما ت  قاء فترات طويبة أ اح شاشة البدّلي    الب

ة   المهارات الحركيَّ الت  تنم     ةح باّلستعانة بعدد    األلعاب اليدويَّ نص  ي  و

م بهاتف الطفل وتراقو  ا ة،  ع اّلستعانة بألد التطبيقات الت  تتحكَّ واّلجتماعيَّ 

 يفعب .

 :دقيقة 30خطَّة الـ .2

الييية البيييالثي  إلييي  الحيييد  ييي  اسيييتبداح األطفيييال لبهواتيييف النقَّ دعيييا فرييييق  ييي   

ة ل ف  المرلبة العمريَّ عدد الساعات الت  يق يها الطفعبر تحديد ة، واألجهزة البوليَّ 

يو  ت    وهم في  الكيالحر  بشكل كبير إلي  تيأ،   ييلد   لي    أشهر ولت  عا ي  6بي    ل  ص 

الوقييت المثييال   إليي  أنَّ   طفييل 900والتيي  بحثييت نحييو   القييا مون عبيي  هييال الدراسيية

ي تيلد     ليي   عب   دار اليوح كبَّي  دقيقة 60اوي ّلستبداح هال األجهزة ينبغ  أّل  يتج

بميا يعيرف  دقيقة إل  ييادة ،طير إصيابت  30ييادة الوقت الاي يق ي  الطفل بمقدار 

  نة ونصيفألطفال دون عمر السَّيدعا البالثون إل   نع ا  و"ر الكالح التعبيريتأ،  ـ"ب
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  ت الطفيل الصيغيري ذليك إلي  ليدوث تشيت  ة، لتي  ّل ييلد      استبداح الهواتف الاكيَّ 

 ي .د  وقطع عالقت  بوال  

 خطط تكنولوجيَّة: .3

ح ف  تصف   "جيفون"اك  باستعمال الهاتف ال  رغو األب  ثالي ف  أن يقوح طفب إذا لم ي   (1

 عاح/ اإلعدادات/" ح سفاري عند طريق البنودطيل  تصف   يمكن  تع واقع الويو، 

تثبيت  وأ    األب    لظر استعمال الكا يرا، وف  نفس هال القا مة يتمكَّ "تقييدات

 أو إجراء المشتريات دا،ل التطبيقات.  التطبيقات

غوغل "دة بنظاح الة المزوَّ مك  القياح بنفس هال اإلعدادات ف  األجهزة الجوَّ ي   (2

 األبوية/ المراقبةاإلعدادات/"تحت قا مة  "غوغل بالي"ر ف   تج "أندرويد

يتم تحديدل،  PINويمك   ثالي تأ ي  الهاتف ع  طريق كود  " المصادقة لبشراء

ات المشتريات دا،ل التطبيقات أو تثبيت بحي  يتم  نع الطفل    إجراء جميع عمبيَّ 

 ة تطبيقات.أيَّ 

     األف يل ، أنَّ "يفعب  طفبك بالميدياراقو  ا "أضافت كريستي  ّلنغر،     بادرة  (3

ي أن يييتم إيقيياف وظيفيية النظيياح العييالم  لتحديييد المواقييع   WLANوشييبكة  GPSأي ييا

ة إنشاء كبمة  رور ج نة،  يع كما ينبغ  تعبيم األطفال كيفيَّ   وثة الببوت  ة وتقنيَّ الالسبكيَّ 

 ضرورة تغييرها بصورة  نتظمة.

  فييال عييدح كشييف بيانيياتهم عبيي  شييبكة اإلنترنييتباإلضييافة إليي  ذلييك يجييو إ،بييار األط (4

األطفال    اإلفصاح عي  اّلسيم أو البقيو  "كريستي  ّلنغر"ة وتحار الببيرة األلمانيَّ 

ق باألرقاح ة بيانات تتعبَّ   ّل يجوي كشف أيَّ ف الي ع  أنَّ   عنوان عب  شبكة الويو ع ال

  ينبغ  عب  األطفيال التعا يل أنَّ كما   الةوجهات اّلتصال عب  األجهزة الجوَّ   ةالهاتفيَّ 

ي عب  انبياء ي ظ شديدبعناية وتحف      ع صورهم عب  شبكة الويو، وينطبق ذلك أي ا

 ف  لالة التقاط صوراي ألنفسهم وألطفالهم.

وإذا رغييو انبيياء فيي   نييع األطفييال  يي  اسييتعمال تطبيقييات   تطبيقيات لماييية األطفييال (5

  اّلستعانة بتطبيقات لماية مك  ة، فف  هال الحالة ي  د  نة أو استدعاء  واقع ويو  حدَّ  عيَّ 

تتييييح تطبيقيييات لمايييية "  ليييي  "Kyte Phineأو  Kids Place""األطفيييال  ثيييل 

م ف  الوصول إل  اإلنترنت، بحي  يقتصر الوصول إل  ة التحك  األطفال لآلباء إ كانيَّ 

تطبييق  12تبيار با، "AV-Test"وقيد قياح  عهيد    واقع الويو المناسيبة لألطفيال فقيق

دة  ي  المحتوييات غيير المناسيبة، ر جميعها لماية جي  ي   تطبيقات لماية األطفال توف   

رة، فميثالي تقيوح تطبيقيات وتكم  اّل،تالفات بي  التطبيقات ف  لجيم الوظيا ف المتيواف   

"F-Secure" و"Mobicip" و"Net Nanny" و"Symantec"  بتصيييييفية نتيييييا ج

 "Surfgarten"كما يمكي  اسيتعمال تطبييق   سبة لألطفالكات البح  لتكون  نار    ح
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ي لعميير الطفييل، بحييي  ت  نيية تبقا يَّيياليياي يقييوح باسييتبداح فالتيير  عيَّ  ي وفقييا منييع اسييتدعاء ا

 المحتويات الت  ّل تتناسو  ع األطفال أو أعمارهم.

 ل:لجواالطفل لساعات استخدام قوانين عدد االلتزام ب .4

 ةثيير الجييوال وكافيية األجهييزة اإللكترونيَّييأأثبتييت الدراسييات التيي  تناولييت لييي   

، ووفقا لما ذكرت  صحيفة األطفالسبب  عب  صحة أثر عب  وجود   ةوالهواتف الاكيَّ 

ة، وتأكييدا عبيي  إهميال انبياء واأل هييات بمبياطر الجيوال عبيي  "إندبنيدنت" البريطانيَّي

ل أعميارهم عي  سينتي  أ يياح ق ييالوقيت اليياي يق يي  األطفيال الياي  ت     أنَّ ، تبييَّ األطفيال

يا الماضيية، ت 17ات ،الل فترة الـالشاشَّ  ي سياعة يو يَّي 3.05إلي   1.32 ياعف  ي  عا ي  ا

وييتم الحفياظ   شكبةبك الم  إليها لت  يتم تدارك ت   اّلنتبال، ويجو وه  نسبة  بيفة جداي 

ة دت الجمعيَّيليدَّ   وبالتيال  ة بوجي  عياحة والصيحَّ ة والنفسييَّ العقبيَّي األطفيالعب  سال ة 

 بما يب :ا الوقت الموص  ب  يو يَّ وغيرها    النوادي  ة لطو األطفال، الكنديَّ 

  شهراي يجو اّلبتعاد ع  استبداح الجوال. 18األطفال األقل    عمر 

     عب  انباء الاي  يرغبون أن   شهراي ولت  عا ي  18األطفال الاي  أعمارهم

 ولك  بشرط استبداح برا ج عالية الجودة.  يستبد وا الجوال بهدف التعبيم ألطفالهم

 ي يكون ساعة والدة يو يَّ   ةسنوات أ اح الشاشَّ  3الاي  تبب  أعمارهم  لألطفال     ألنَّ   ا

 شاكل كبيرة سنوات سيكون لدي   5:  3سواء    عمر  األطفالة    ر هال المدَّ يتعدَّ 

  ال وقت أقل    ذلكون الجوَّ     قارنة بأولسك الاي  يستبد    نتباههمااتهم وف  سبوكيَّ 

األطفال الاي  يتجاويون الوقت الموص  ب  ف  س  الثالثة أو  نَّ أويقول البالثون 

ق باّلنتبال    ة تتعبَّ ة وذهنيَّ سة، كانوا أكثر عرضة لإلصابة بمشكالت سبوكيَّ البا   

 .اق وا وقتيا أقل أ اح الشاشة يو يَّ أولسك الاي  

  َّ وعب  انباء أن   ا فققل ساعتي  يو يَّ سنة بمعدَّ  12:  6ف  عمر     األطفالا أ

ل  نهم، ويجو أن يكون هناك أوقات دون أي تد،    ة البرا ج واأللعابياللظوا نوعيَّ 

 بعيداي ع  الجوال واستبدا ات . لبرياضة والنوح وأوقات  متعة  ع األسرة

  َّ ي  12ا فوق أ ي  3د لهم فالوقت المحدَّ  عا ا  .، ويف ل أن يكون أقلساعات يو يا

ي(.   :السبوك الس ءالطفل و شكبة ،ا سا
ي، قت  ف  دة اتَّ طبب   نهم، أو يبالفون قاع  لي  يتجاهل أطفالك  ا ت    كييف فم عبيها  عا

فون بطريقة غير  قبولة أو سي  سة  عب ر لهيم عي   تببرهم "بطريقة إيجابيَّة" أنَّهم يتصرَّ

 :بمجموعة ،طوات شاعرك السببيَّة تجال هاا السبوك  كأن تقوح 

 ث بحزح.انظر إليهم وتحدَّ  (1

 "...بق  ا فعبول وأغ بك "أشعر بال يق عند ا تقوح بـقل لهم بال َّ  (2

ي لو قمت بـ.لتدارك الموق  مب  أ،برهم بما يمك  ع   (3  ف أو إصالح البطأ  سأكون  متنا
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ف لتجن و لدوث ذلك ف  المستقبل "ف  المستقبل،  (4 اقترح عبيهم كيف يمكنهم التصر 

 ".أقترح أن...

العقوبيات، فالعواقيو ثم استبدح العواقو بدّلي    العقاب  ليي  تبتبيف العواقيو عي   (5

تيأثير عبيي  وعبي  ان،يري      وفعب  سيكون ل فتعب م أنَّ تصر  يبك له  فرص أ اح طف

ييل عبيي  تعب ييلعواقييو تسيياعد الطفييكمييا أنَّ ا ل م اّلسييتقالليَّة، واتبيياذ القييرارات، وتحم 

 لعواقو أنوار:هال االمسلوليَّة  ول

 :وك ب  ة لس  و تد،الي    انباء، وه  نتيجة طبيعيَّ العواقو الت  ّل تتطبَّ  عواقب طبيعيَّة

"إن لم ت ع  البسك ف  سبَّة الغسيل، ل  يكون لديك أي  البس نظيفة فل   ثال: الط   

 لترتديها".

 :ثل عدح اّل تثال لبقواعد  ج ع  سبوك بعين  نت  ه  العواقو الت  ت   عواقب منطقيَّة  ، 

"  ولتطبيق تبك اي ، ل  تحصل عب  وقت لبرالة غداي ر تأ،    لبمنزل   دت   ثال: "إذا ع  

 ة قواعد:العواقو يجو اتبار  جموع

  ُّد المقصود بسوء الس  ا تريد أن يفعب  أطفالك، و ا ّل تريد  نهم أن  لوك:حد ِّ

 يفعبول.

 د عاقبة واضحة "إذا   ث ف  لالة قيا هم بالسبوك الس ءحد  ست  أي عاقبة  :حد ِّ

 ...(...، ستكون نتيجت .لدث

 :عند لدوث  ا سبق رغم تحايرك، قم بتطبيق العواقو عب  ف تطبيق العواقب

 الفور، وذلك بعد لفت نظر األطفال إل  العالقة بينهما.

  :القواعد.تبك هم إذا اتبعوا ل  د  ا ت  المدح 

 وبالتال  العواقو يجو أن تكون:

  بتبفة عما يستبد   انباء لبمكافأة   ثال: إذا كانت المكافأة ه  ق ياء بعي  الوقيت 

ا إذا كييان  ييع أصييدقا هم، فبيي  تكييون العاقبيية هيي  إلغيياء هيياا الوقييت   ت ييم    نة اعتييااري

ج،ر،  اي سرت أشياء تبص شبصر عب  شبص ج،ر   ثال: "إذا ك  بب  يلث   السبوك السَّ 

 عبيك اّلعتاار و ساعدت  عب  إصاللها"  والعواقو ّل يجو أن تكون:

 . نة ألي عقاب بدن   ت م  

  تحرح الميراهقي   ي  ليق لهيم كالطعياح أو الياهاب لبمدرسية  ولكي  بيدّلي  ي  ذليك، ّل

 ثييل تقبيييل وقييت الراليية  ييع األصييدقاء، أو   دة أللييد اّل تييياياتيمكنهيا أن تكييون  قيَّيي

ات كالقياح بالمزيد    المهاح واألعمال  وبالتال  أنت تحتياج لبمسياعدة إضافة  سلوليَّ 

 ف   واجهة المواقف التالية:

 .ا وّل يااكر  ابن  يبعو كثيري

 .ابنت   نعزلة 

   لز ال  .ابن  تم عقاب  بسبو ضرب 
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 .أطفال  يتشاجرون عب   شاهدة التبيفزيون 

 .ابنت  تعان     ييادة الوين 

 .أعان     ضغوط ف  التعا ل  ع طفب  الجديد 

 .ابنت   صابة بالسرقة المرضية 

 .ابن  يرف  الاهاب لبطبيو أل،ا لقنة 

 حلول لمعالجة "مشاكل السلوك السيء للطفل" عبر دور األهل: 

ي يتصيرَّ ف  لطفيل بطريقية سييببيَّة، ألنَّهيم يشيعرون بيالقبق والتيوت ر بشييأن ف األيانيا

ي  ويحياولون اكتشياف  شكبة أ،رر  وعب  الرغم    أهميَّة أن تجعل أطفاليك  سيتقب   

ي بإ كييانهم دا ميي ون أنَّ ف يي  عبيييك أن تجعبهييم يعر   أنَّيياألشييياء بأنفسييهم، إّلَّ  جييوء إليييك الب   ا

 و اتبار  جموعة ،طوات:لبحصول عب  المساعد  ولحل المشاكل يج

 د المشكبة بوضوح.يحديجو ت .1

 ي  أو أكثر.عهم عب  التوصل إل  لب   نة، وشج   مك  فكروا سويَّا ف  الحبول الم   .2

ر ع  شعورك ول، و ا شعورهم تجاه ، ثم عب   ب  تحدَّث  عهم ع  كل لل    هال الح   .3

ا لهاا الحل  بسبو..."، أو "أرر أنت تجال كل لل بأن تقول   ثالي "ل  أكون  رتالي

 هاا الحل  مكنيا بسبو..".

 ا،تر الحل الاي يبدو األف ل، وقم بتجربت . .4

 أح ّل؟ و ا البدا ل الصحيحة. تحدَّث  ع طفبك وتابع األ ر  ع : هل نجح الحل؟ .5

 

ي(. الطفل و شكبة   :تحك م انباء واأل هاتسادسا

 (. تأثير التحكم بالطفل:1
م  التربييية السييبيمة لألطفييال  وتشييجيعهم عبيي  الييتعب  بحسييو رأي الببييراء فييإنَّ  

أف ل الطرق لتنشسة جيل سبيم قادر   ة، هات ايجابيَّ وسبوكيَّ   ة  تواينةوبناء شبصيَّ 

د فيي  المسييتقبل، ليياا  يي  ال ييروري أن ي تييرك األطفييال عبيي  تأدييية واجباتيي  بشييكل جي  يي

وا بعيد العمل التي  ليم يسيتعد   بق والمباطر  وباق  أعباءع  الق   يعيشوا طفولتهم بعيداي ل

ي ة تلث   ة ونفسيَّ   أن تترك تأثيرات جسديَّ مك  ها، والت  ي  ب  لتحم    عب   ستقببهم. ر سببا

اشدي  الياي  وف  السياق ذات  كشفت دراسة أجراها بالثون بريطاني ون أنَّ الرَّ  

ضييوا لسيييطرة نفسيييَّة  يي  قبييل وال ييديهم وهييم أطفييال،  عرَّ  إلصييابة ضييون أكثيير لتعرَّ

أثير شيبي  بفقيدان هاا التَّي إنَّ  "UCL"ة، وقال البالثون    جا عة لندن بأ رات عقبيَّ 

  "أهم عا ل في  تطيوير الحيس العقبي  لألطفيال ب أو قريو، وأضافوا أنَّ صديق  قرَّ 

يييأبنيييا همم  يييع ه  ب  وطريقييية تعيييا     هيييو رعايييية الواليييدي  الواليييدي   د البيييالثون أنَّ "، وأكَّ

ية قويَّية ذاتيَّيم  ي  تكيوي  هويَّيوه  يمنعي  عب  أطفالهمري  سيط  الم   هم  ي  ون  ة، كميا يحر  
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يذليك ييلث    م  ي  أ،طيا هم أو  شياكبهم، وأشياروا أنَّ التعب   ة ،يالل م العقبيَّيه  ت  حَّ ر عبي  ص 

 لياتهم. 

هتميياح أكثيير ألطفييالهم، وأوضييح البييالثون أنَّ األهييل اليياي  يييوف  رون رعاييية وا 

ي إينعكس ذلك  عب  عالقاتهم  ع ان،ري  ف  المستقبل، إذ يسيتطيعون بنياء شيبكة يجابا

ون عب  التعا ل  عها بسهولة، وشارك ف  الدراسة ألف  شيبص ر  قد  وي       العالقات

ولدوا ف  انكبترا وويبز واسكتبندا  وتمَّ طرح أسسبة عبيهم ب شيأن صيحتهم العقبيَّية وهيم 

ات  والفترة  ا بي  سنهم وف  األربعينيَّ   وف  الثالثينيَّات    عمرهم  ف  س  المراهقة

ي  وط   64إل   60 هم بيوغ  م لتي  ب  يه  د  هم بوال يم أسسبة لول طبيعة عالقات  ت عبيه  ل  ر  عا ا

ست هاا البحي  هم، وقالت الدكتورة " اي ستافورد" الت  ترأَّ السادسة عشر    عمر  

ون رعاية ألطفالهم    جهة، و   جهية ثانيية يميبيون    قد   ي   اته  إنَّ "جميع انباء واأل َّ 

م أكثير، ولاولنيا أن نفهمه ي  ا بأطفالناما اهتممن    " كبَّ أنَّ  وأضافتإل  السيطرة عبيهم"، 

مييا انعكييس ذلييك بشييكل ة ولطيفيية  كبَّ ثنا  عهييم بطريقيية وديَّييوتحييدَّ  إليييهمكبمييا اسييتمعنا و

 لمستقبل".م العقبيَّة ف  اه  ت  ايجاب  عب  صحَّ 

ر وهاا بالفعيل  يا أكَّدتي  دراسية   وكيان   أ جرييت في  "جا عية فانيدربيبت"أ ،ير 

ي عبي  أبنيا  هم ي سيببيَّ    فاد ها أن انبياء واأل  هيات الياي  ي سييطرون نفسييَّا ا يببقيون نتاجيا

ات  وفيي  " جبَّيية   بنفسيي   وعييدح اعتمييادل عبيي  اليياَّ هييا انعييداح ثقت ييعبيي  الطفييل   يي  أهمَّ 

ة ف  المراهقة" ذ كر أنَّ  نح الطفيل "،اصية الميراهقي " اّلسيتقالليَّة  لببحوث  الباصَّ

    وعالقات  الشبصيَّة  وباإلضافة إل  ذليكي ساعدل ف  لل نزاعات   داي جي    قد يكون أ راي 

يو   ية ي   يينح المزيييد  ي  اّلسييتقالليَّ  عبي  أنَّ  راسية دليييالي ت هييال الد   د  ج  ي إليي  مك    أن يييلد  

 رة المراهقي  عب   قاو ة ضغق األقران.ييادة ف  قد

ي  صطبح است بدح كثيراي وهو  صطبح "هبيكوبتر األبيوة واأل و ية" بر  وهنا ن   

ة ف  العاح  ل  رَّ ح  ف  كتاب "بي  انباء والمراهقي " لبدكتور 1969والاي استبدح ألوَّ

غية في  ود،بيت في  قيا و   عيان  الب    ، وأصبحت العبارة شيا عة جيد اي ""هايم جينوت

  أن يكون األهل لاضري  ف  ليياة أطفيالهم، د جداي      الجي   ح  ف  لي  أنَّ 2011عاح ال

عاكسيا  وح ف  دوا،ل الطفل كطا رة الهبيكوبتر" قيد يكيون أ يرا    فإنَّ اإلفراط ف  "الح 

ي  لبقبق واّلكتساب  وهاا  ا أكَّدت  دراسة أ جريت ف   لبتوق عات؛ بل ويمك  أن يكون سببا

ليد القيا مي  طاليو  ي  طيالب الجا عيات، فكتيو أ 300ح  عب   ا ي قيارب 2013اح الع

": "الطيالب Journal of Child and Family Studiesة "عب  الدراسية في   جبَّي

رتفعية جيداي  فرطة    ق بل انباء، قد سيجبوا  سيتويات     ي   الاي  أببغوا ع  سيطرة   

وعدح الرضا ع  الحياة بشكل عاح"  وهال دراسة والدة    عدد كبيير  ي    اّلكتساب

مكنيةالد    بيي  اّلكتسياب   راسات األ،رر الت  ت شيير إلي  وجيود رابيق واضيح وصيبة   

فرطة    ق بل انباء.والسَّ   يطرة الم 
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وقالت ألدر الدراسيات  عي  اليتحك م والسييطرة لألهيل عبي  األبنياء  ظنَّيا  ي   

لييالك األسييبوب ،طيير عبيي   دون أن يعبمييوا أنَّ   فييلذلييك فيي   صييبحة الط    نَّ الوالييدي  أ

و عنهييا  يي   يييل الطفييل سييتقبالي  و ييا يترتَّيي     ت  وعبيي  شبصيييَّ   ة الطفييل النفسيييَّةصييحَّ 

ييفهييو هنيا الشيديد لبب ييور واتبيار ان،ييري    ينتابيي  ر  وّل يسييتطيع أن ي بيدر أو أن يفك  

سياعد اتبيار هياا األسيبوب في  والمناقشية  كميا ي   عدح القيدرة عبي  إبيداء اليرأيشعور ب

قيية تكييوي  شبصيييَّة قبقيية ،ا فيية  تتَّسييم بالبجييل والحساسيييَّة الزا ييدة  وت فقييد الطفييل الث   

ي  ينيتج عي  اتبيار هياا األسيبوب وبالنفس  وشعور دا م بالتقصير وعدح اّلنجياي   أي يا

ع لاجتي  شيب  في  صيغرل ليم ي   الطفيل ر أشيياء ان،يري   ألنَّ س   ك  ب وي  طفل عدوان  يبر   

 لبحريَّة واّلستمتار بها.

 لطفل:عب  ا(. تأثير المديح الزا د 2

صيف سينة ون   رعبي   يد  طفالي ف  هولنيدا 565 جموعة بالثي  سبوك  و  راق   

نة، فيي  سييبيل إعييداد دراسيية  نشييورة فيي  " جبَّيية األكاديميَّيية الوطنيَّيية األ يركيَّيية السَّيي

ات األهيل، وتبييَّ  لهيم أنَّ األطفيال الياي البيالثون لتحبييل سيبوكيَّ ف ك  لبعبوح"  لي  ع  

ون أف يل  يا يكيون في  ون عي  غييرهم"، وأنَّهيم "يسيتحق  ز  هم " ميَّ م أنَّ يصفهم والدوه  

يي ة لإلصييابة بالنرجسيييَّة، وكانييت أعمييار األطفييال المشييمولي  الحييياة"، هييم أكثيير عرض 

هم ون أنَّ األطفال يقتنع   رة  وتبي    لببالثي  أنَّ راسة تراوح بي  السابعة والحادية عشبالد   

أف ل    غيرهم، إذا سمعوا ذلك    أهبهم، بحسو أستاذ عبم النفس "براد بوشمان" 

وّل لبمجتميع  ي    "لي  يكيون ذليك  فييداي لهيم"بوشمان": المشارك ف  الدراسة، وقال 

األطفيال هيو "أف يل  التشيجيع والتعا يل بحيرارة  يع نَّ إراسة، فلولهم"، وبحسو الد   

 راسيية "أدي برو بمييان" إليي  أنَّ ف عبيي  الد   شيير   يي  ت ييبيم األنييا لييديهم"  وأشييار الم  

يهيم ي  األهل يظن يون أنَّ  ي  ليي  يقوليون ألطفيالهم أنَّ ن  حس  هيم  ميَّيزون، لكينَّهم في  ون صينعا

مون النرجسيييَّة عنييدهم، وقييال "بوشييمان" إنَّ    راسييةالصييات هييال الد   ،   الحقيقيية ي ييب  

ييينت   تيي   جعب   هييا ألطفاليي ، وأضيياف "لييي  بييدأت األبحيياث فيي  هيياا قول    الكبمييات التيي  ي  ق 

  انن عيي  غيييرل، لكن  يي اي ز جييدَّ    ميَّيي  ينبغيي  أن ي قييال لبطفييل أنَّييأنَّيي أظيي    كنييت    المجييال

 الزا د: الطفل: ديح أدركت أن ذلك ،طأ"  و   األضرار المترتبة عب  

 والثقة الزا دة بالنفس.  شعور الطفل بالغرور الزا د 

 .كثرة  طالو الطفل 

    صابت  بعد ذلك باإللباط والفشل  عند ا إليلد  ر  ا ت بيم صورة الفرد ع  ذات

   نفس القدر    اإلعجاب.ون  ح  الاي  ّل يمن    ا يصطدح  ع غيرل    النَّ 

ي:3  (. األهل وإيااء الطفل نفسيَّا
دراسة لول تربية الطفيل  "عنيد ا تنظير  يقول "جوييف سبينايوّل" الاي قاد   

ة األعييرات فإنَّيي  ّل يوجييد ا،ييتالف بييي  األشييكال الثالثيية إلسيياءة المعا بيية"،   إليي  قييوَّ
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د ات النفسيَّة ع  "اّل،تالل ف  التربية"  والاي يحدث عند ا يفقد انباء وتبتبف الصَّ 

يييواأل َّ  يييعنيييد التَّ   ات أعصيييابهم بيييي  الحيييي  وان،يييره  هيييم، وأ ضييياف د  ل  يييع أوّلعا  

ين ي ول عبي  أي   ص ي"سبينايوّل": "إنَّي  كيالعيج دون الح   ميا و أو اليدفء وإنَّ ور  ي  الح 

أو  ببيوق  أو وليج   العداوة أو التهديدات أو المطاليو المسيتحيبة  وكيأنَّ الطفيل عيدو  

يي د ات بمعهييد بييا س غييير  حبييوب"  و"سييبينايوّل" هييو المييدير التنفييياي لمركييز الصَّ

ت الورقية البحثيَّية ر  ك ير " ف  وّلية " اساتشوستس" األ ريكيَّة، وذ  "جاستيس ريسو

ة والبحييييي  والممارسييييية والسياسيييييات فييييي  "دوريَّييييية الصيييييد ات النفسييييييَّة": النظريَّييييي

"Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy "

ضييون لييألذر النفسيي   ي   فيي   78أكثيير بنسييبة  ون عرضييةي ح  صييب  أنَّ األطفييال اليياي  يتعرَّ

 ف  الما ة لبتوتر. 92ف  الما ة لإلصابة باضطرابات القبق  و 80الما ة لالكتساب  و

ضوا لألذر الجنس   توصَّ   ل البالثون إلي  أنَّ األطفيال وبمقارنتهم بأطفال تعرَّ

ضييون لييألذر النفسيي   يكونييون أكثيير عرضيية لمواجهيية  شيياكل دراسيييَّة  اليياي  يتعرَّ

ي، وأشيار البيالثون إلي  أنَّ األذر إو مارسة األنشطة اإلجرا يَّة  و ييااء أنفسيهم جسيديَّا

 الجسدي والجنس  يحظ  باهتماح أكبر    إيااء الطفل نفسيَّا.

ح  أ جريت دراسة ف  "جا عية بيتسيبرغ"، وجيدت أنَّ التأدييو 2013عاح الوف   

فل عب  انة  قد ي ر بجودة نفسيَّة الط   البَّفظ  القاس  أو الشتم أو استبداح أسبوب اإله

ييو   وات اك دراسيية أ ،ييرر دا ييت لمييدَّة سيينالمييدر البعيييد  وه نيي المواظبيية عبيي   ت أنَّ د  ج 

يد،الي استبداح التوبير البَّ   :راسيةر يسييَّا لالكتسياب  وقيال كاتيو الد    فظ  القاس   كيان   

ا يية، دوا يية ال الدوَّ وعييدح اّلنجييراف فيي  هيي  هييات لبتركيييز"هييال دعييوة لآلبيياء واأل َّ 

يي راخ والتوجييي  الصيراخ، تبييك السييبوكيَّات  يي  أطفييالكم التيي  تجعبكييم راغبييي  فيي  الص 

ف"  وتتَّفيق جمييع دون توق ي  وتكيراراي  تكرار السبوكيَّات نفسها  راراي م له  ع  تدف    فظ البَّ 

ب! ويمكنك استبداح الص   ف لوقيف تصير    راخ فققالدراسات عب  أنَّ الصراخ ّل يلد  

 يقوح ب  طفبك انن وي عرض  لببطر.

ي غيير  رغيوب  و   انثار األ،رر  أنَّ   إشعار الطفل بالانو  كبَّميا أتي  سيبوكا

ي  ما عبَّ في   أو كبَّ  تحقير الطفل والتقبيل    شأن   والبح  ع  ور ع  رغبة سي  سة أي ا

داي عند ،وفيا    القياح بأي   عمل أ،طاءل ونقد سبوك   ي فقد الطفل ثقت  بنفس   فيكون  ترد  

ن شبصيَّة انسيحابيَّة يكو   فل ند ا يكبر هاا الطَّ هم  وع  بَّ    لر ان     رضا الكبار ول  

ّ   نطوية غير واثق    نفس   يوج  عدوان  لاات   وعدح الشعور باأل ان  ويتيوق   ر ّ 

هة إليي   فيبياف كثييراي  وّل يحيو ذاتي   ويمتيد   ويفتبير  ح ان،يري األنظار دا مة  وجَّ

ا هو فيحط   ات  ر  د  هم وبإنجاياتهم وق  ب      ويزدريها.م نفس  هم  أ َّ

 ضرب الطفل: شكبة (. األهل و4
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يجييو  نييع الوالييدي   يي  ضييرب أطفييالهم، لسييبما قالييت " يياغ  اتكينسييون"  

ضة شلون األطفال ف  انجبتيرا، ليي  قاليت "اتكينسيون" لصيحيفة "األندبنيدنت"   فوَّ

إنَّ القانون يمنح الحيوانيات األليفية والبيالغي   قيدراي أكبير  ي  الحمايية  ي  العنيف عي  

العقيياب الجسييدي لطفبييك"  ودعييت األطفييال، وأضييافت توجييد ثغييرة قانونيَّيية بشييأن "

ي  اتكينسييون إليي  لظيير كب  يي  لب ييرب  يواجيي  بموجبيي  انبيياء عقوبييات قانونيَّيية، ووفقييا

لبقواني  الحاليَّة، يسمح بال رب البفيف  ولك  أي ضرب يحيدث كيد ات أو ،دوشيا 

أو تور ييا أو جرولييا  حظييور قانونييا، وقالييت اتكينسييون لبصييحيفة "بصييفة شبصيييَّة 

لييم اضييطر قييق ّلسييتبداح العقياب الجسييدي  اعتقييد أنَّنييا يجييو أن نتبييا  كمعبمية سييابقة،

 إجراءاي لمنع ال رب".

وتابعت بع  الدراسات  إنَّ إلدر المقاربيات الرا جية انن بأسياليو العقياب   

هيي  "التأديييو اّليجيياب " وهيي  أسييبوب  عتمييد فيي  كاليفورنيييا  وترتكييز عبيي  "تربييية 

 األطفال بحزح وعطف".

رة هييو العقيياب األلطييف، ولسييو الببييرا  ء  قييد يبييدو أنَّ ال ييرب عبيي  المييل،  

واألقل ضرراي، إّلَّ أنَّ هاا األسبوب    ال رب  قد أ،ا جزءا بالغا    اهتماح بع  

البالثي ، الاي  أكَّدوا أن استمرار استبداح هاا النور    العقاب  ع الطفل  قد ارتيبق 

ة والتنميير تجيييال األطفيييال ان،يييري   بمشييكالت  بتبفييية  ثيييل فييرط النشييياط والعدوانيَّييي

ل الاي  يعاقبهم جباؤهم بهاا النور     ووجدت إلدر الدراسات  أنَّ أطفال الصف األوَّ

ال رب؛ كانوا أكثر ع رضة ّلفتعال المشكالت  ع ي ال هم  لتأت   ي  بعيدها دراسية 

  ح   يي  "جا عية تكسيا " تسيتند إليي  ،مسيي  سينة  ي  البحيي2016تحبيبيَّية في  العياح 

رة يييرتبق  160,000والتجربية عبي   طفييل، أكَّيدت وأظهييرت أنَّ ال يرب عبيي  الميل،  

ارتباطا واضحا بمشكالت الصحة العقبيَّة  والصعوبات المعرفيَّة  لدر الطفل  وأشيار 

د أنَّ األطفال الاي  يتعرضون لهاا النور  الدكتور فيل ف  إلدر لبقات  إل  دراسة تلك  

 درجات ف  س  البا سة. 5( بنسبة IQ   عدل ذكا هم )   العقاب باستمرار ينبف

 وهذه بعض النصائح لألم التي يتملَّكها الغضب إزاء الطفل:

   التفكير والهدوء عند إثارة غ بك  سواء أقاح بكسر أشياء ف  البيت، أو ب رب أ،ت

 أو أ،ي  الصغير. 

   ب   في  براءتي ي، و تيأ َّ و ضيعف ، و،ياطب  انظري إل  طفبيك طيويالي ليي  يكيون نا ميا

 نفسك: هل يستحق هاا المسكي  أن أضرب  أو أصرخ ف  وجه  و أثور عبي  ؟!

  .ي و عناداي و تمرداي ري أنَّ غ بك ل  ينفع ف  تأديب   بل سيزيدل شغبا  فك  

   أشغب  نفسك بأي عمل ج،ر وأنت تعبني  لطفبك أنك ستحاسبين  عب  ،طس  أو إهمالي

 أو ذنب .
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 البكر": (. األهل و"اّلب 5
بينما كشفت دراسة صادرة ع  "المكتو الوطن  لببحوث اّلقتصاديَّة" أنَّ أداء  

ي،  عتبر أف ل ف  المدرسة،  قارنةاألوّلد البكر ي   ليي  باألطفيال الياي  يوليدون ّللقيا

يب  ص  كر، ل  وجد البالثون أنَّ األوّلد الب   أنَّ و ب  وا عبي  عال يات أف يل، وقيد يكيون السَّ

ون أكثر  رونة  ع األطفال الياي  ح  صب  هم البكر، وي  أكثر صرا ة،  ع أوّلد  انباء هم 

ي فيميا ييرتبق بفيرت قواعيد  شياهدة ليل ّللقية، اييأتون في   ر ، التبيفزيييون،صوصيا

و راقبيية الواجبييات المنزليَّيية، وإظهييار شييعورهم بالغ ييو إذا لصييل أوّلهييم عبيي  

 سة ف  المدرسة.درجات سي   

م  ستور ذكاء أعب   قارنية كر لديه  ابقة  أنَّ األوّلد الب  راسات السوأشارت الد    

هم عب   زيد  ي  الوقيت واّلهتمياح غيير المجيزأ  ي  قبيل األح هم، بسبو لصول  ا   بأشقَّ 

م، وفي  السيياق ذاتي ، قيال اليدكتور "ريتشيارد غياّلغر" في  ه  ا   أشيقَّ  ة  واألب، قبل وّلد  

" ركز دراسة الطفل ف  جا عة نيويورك"، إنَّ " ساهمة الوالدي  والمشاركة البفظيَّة 

م ذاتي  ،  م، وقد يكون هاا األ ر لييس بيالزَّ ه  ت  ي  عب  تنم   اي لدي  تأثير كبير جدَّ   األطفال ع 

ي  د  ول   ع األبناء الاي  ي    ر هاا التأثير".ا يفس   ون ّللقا

ت عالمية الينفس التنمويَّية "ديانيا با راييد" أنَّ هنياك د  ج  ف  أوا،ر الستينيَّات و  و   

سيتبدَّ ثالثة أنماط أساسيَّة  ي  األبيوَّ  تسياهبة، الم  ة ة "السيبطويَّة"، والمبنيَّية واأل و ية: الم 

لعالقة الت  يكيون فيهيا انبياء اوه  قة بالطبع ه  األف ل؛ ة عب  الث   ة  المبنيَّ ق  عب  الث   

ا األسوأ،  ما ّل شيكَّ هم بعقالنيَّ ات  نفتحي  ف  توجيهات  ه  واأل َّ  فيي ، هي   ة ألطفالهم  أ َّ

سيتبدَّ األبيوَّ  ثبَّ ب ية التي  يكيون بهيا األهيل  تطب   ة واأل و ية الم   نقياحي  طيي  ألي   ي  لبغايية و  

ون  ي  أبنيا هم ب يطب  األهال  السبطويهون ي  وح بينهم وبي  أبنا هم  فعب  سبيل المثال،  فت  

ي  يون ل  ك يوت     ة ف  المدرسيةوعال ات  تقد     أداء عظيما ليك ذليك!"،  بيت    ق  هم: "ألن  يت  جَّ

ا أولسك العقالني ي    يةبمي  والعال يات المتقد   ح الع  ة التقيد  هم ضيرور  ون ألبنيا   ر  ون في بير   أ َّ

 أف ل. بن  ل   ستقبالي ها أن ت       شأن  ت  الَّ 

 عب  الطفل: وتأثيرل  ألهلا(. طبيعة وسمات نفسيَّة 6

ح  ف   جبَّة الطو النفس  اّلنتقيال   أنَّ 2016أظهرت دراسة ن شرت ف  العاح  

شتتي  ي   انباء الم  راسية أ جرييت هم  ولك  الد   عب  نمو أطفال   ي مك  لتشتتهم أن ي لثر سببا

عب  الجانيو ان،ير،   ابق النتيجة عب  البشرد "بعد" تطسران و   غير الملكَّ عب  الف  

"   فيإنَّ بعي  Wall Street Journalبحسو  ا ن شر في  صيحيفة وول سيتريت "و

أطباء غرفة الطوارئ، الاي  ّللظوا ارتفاعا غير  سيبوق في  ارتفيار عيدد إصيابات 

ة األسيباب الر يسييَّ ان  ي  قيد يكون ي  ةالتكنولوجيا والهواتف الاكيَّ  ون أنَّ د  ق  عت  األطفال، ي  

 م ع  اّلنتبال ألطفالهم. ه  ف اهتما   صر  وت    الت  ت شت ت انباء
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يي ويقييول    عادليية دقيقيية ت ييم  نتييا ج  عو لقيقييةي الببييراء  أنَّيي   يي  الصَّ فييرت   

ه نياك عالقية طرديَّية واضيحة تيربق بيي  دفء  %، ولكي  يبيدو أنَّ 100تربويَّة سيبيمة 

اسييات كشييفت أنَّ ر  وك أطفييالهم، فالعديييد  يي  الد   الوالييدي   وانعكييا  دفييسهم عبيي  سييب

انبفات  ستور الدفء  وبرود العالقية بيي  انبياء واألبنياء ت سيهم في  بنياء  شيكالت 

ي  لوالييدة  يي   سييبوكيَّة  إليي  جانييو عييدح اإللسييا  باأل ييان والميييل إليي  الع زليية  ووفقييا

ييالدراسييات  فييإنَّ األطفييال اليياي  يفت   هييم أكثيير ع رضيية لبقبييق ون إليي  الثنيياء األبييوي  ر  ق 

 واّلكتساب واّلنسحاب    المجتمع.

جأ الوالدي  إل   ترك الطفل دون تشجيع عب  سبوك  رغيوب فيي   أو با يم  وربَّ  

ج ه  وتركيي  دون  حاسييبت  عبيي  قيا يي  بسييبوك غييير  رغييوب  وقييد ينييت    اّلسييتجابة ليي 

وإهميييالهم   بنييياءم عييي  األا   بسيييبو اّلنشيييغال الييدَّ   الوالييدي  أو أليييدهما هييياا األسييبوب

ييالمسييتمر لهييم  أو عنييد ا ت   فييل  يي  طعيياح وشييراب و بييبس ل األح تببييية لاجييات الط   هم 

يي ون ذلييك عبيي  أنَّيي  نييور  يي  النبييا والكراهيَّيييو  وغيرهييا  يي  الص  يير  ة ر  واألبنيياء يفس  

ي ك  فتنع    واإلهمال يم النَّ ه  عب  نميو    س بيثارها سببا ي   وي  فس  ي ال  ص  السيبرية  و ذليك أليانيا

ح الطفل لألح عمالي قد أنجزل والتحقير لبطفل  فمثالي    م  ا تحط   ه  د  ج  وسعد ب   ت    عند ا يقد  

هية  اف  طبيو  ني  عيدح إيعاجهيا بمثيل تبيك األ يور التَّ   ذلك  وت  ل وتسبر    عمب  ر  وتنه  

فيأ ر الطفل درجة  رتفعة  ا في  أليد الميواد الدراسييَّة  ّل يكاكالك الحال عند ا يح   

ي  بينما إن لصل عب  درجة  نبف ة تجد   ر ويسيبر  ني ، وهياا يوب    ل   اديَّاي وّل  عنويَّا

فل    لاجت  إل  اإللسيا  بالنجياح  و يع تكيرار ذليك يفقيد الطفيل ح الط   حر  بال شك ي  

يه ي  ل   كانت  ف  األسيرة  ويشيعر تجاههيا بالعدوانيَّية وفقيدان لب  ي ر بيال شيك م  وهياا يفس  

األبناء    المنزل إل  شبَّة األصدقاء  ليجدوا  ا يشبع لاجاتهم المفقودة  وب بع ر  ه  

ع  وهيو اإلهميال  أكثير ضيرراي ب يهناك ف  المنزل  وتكون ،طيورة ذليك األسيبوب المتَّ 

  األول  بإهمال   وعدح إشبار لاجات  الفيزولوجيَّة والنفسيَّة عب  الطفل ف  سن  ليات  

وعجزل ع  القياح بإشبار تبك الحاجات  و   نتا ج إتبيار هياا   لحاجة الطفل لآل،ري 

األسييبوب فيي  التربييية ظهييور بعيي  اّلضييطرابات السييبوكيَّة لييدر الطفييل  كالعييدوان 

والعنيييف أو اّلعتيييداء عبييي  ان،يييري  أو العنييياد أو السيييرقة أو إصيييابة الطفيييل بالتبب يييد 

 ا الوالدي .اّلنفعال   وعدح اّلكتراث باألوا ر والنواه  الت  يصدره

 (. األهل وتأثير البوف عب  الطفل:7
الحماييييية الزا ييييدة  تعنيييي  قييييياح ألييييد الوالييييدي  أو كالهمييييا نيابيييية عيييي  الطفييييل  

ما ه  د  دان أو أل  حرص الوال  ل  لي  ي  بالمسلوليَّات الت  يفترت أن يقوح بها الطفل ولد  

ل ف  شيلون   فيال ي تياح لبطفيل ف   يعب  لماية الطفل  والتد،  تبياذ قيرارل بنفسي   ة ارص 

فار عني  عنيد ا يعتيدي عبيي  ف ف  كثيير  ي  أ يورل  كاليد   وعدح إعطاءل لريَّة التصر  

ي عب  نفسيَّة الطفيل  وشبصييَّت   فينميو  ألد األطفال  وهاا األسبوب بال شك يلث  ر سببا
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عتميد عبي  الغيير في  أداء واجباتي  الشبصييَّة  الطفل بشبصيَّة ضعيفة غير  سيتقبَّة  ي  

وعييدح القييدرة عبيي  تحمييل المسييلوليَّة ورف ييها  إضييافة إليي  انبفييات  سييتور الثقيية 

ل اإللبيياط  كييالك نجييد هيياا النييور  يي  األطفييال اليياي تربيي  عبيي  هيياا بييالنفس وتقب يي

األسبوب ّل يثق ف  قرارات  الت  يصدرها  ويثق ف  قرارات ان،ري  ويعتميد عبييهم 

يطاليو بيأن تياهو   فعية  وعنيد ا يكبيرف  كل ش ء  ويكون نسبة لساسييت  لبنقيد  رت

 ع  أ    لبمدرسية  لتي   رلبية  تقد   ية  ي  العمير  يفتيرت أن يعتميد فيهيا الشيبص 

ي  عب  نفس   و   سببيَّات ذلك  :أي ا

 .ي  يبش  اقتحاح المواقف الجديدة  يببق  ثل هاا النمق    التربية  شبصا هيَّابا

 .عدح اّلعتماد عب  الاات 

 التاباب بمعا بة الطفل: (. األهل وتأثير8

يعن  عدح استقرار األب أو األح     لي  اسيتبداح أسياليو الثيواب والعقياب   

ة أ،يرر  وليالك  ة  ويثياب عبي  نفيس السيبوك  يرَّ في عاقو الطفل عب  سبوك  عيَّ   يرَّ

هيات  يع أبنياءهم  يثالي  : عنيد ا ناللظ  ف  لياتنا اليو يَّة    تعا ل بع  انبياء واأل َّ

ما، بينميا ليو كيان ه  ان سيرور  ي  بيد  و أبال  نجد الوالدي  ي يحكان لي  وي  أالطفل أ    يسو 

الطفل يفعل ذلك أ اح ضيوف  نجد أنيوار  ي  العقياب النفسي  والبيدن   فيكيون الطفيل 

ي  يا يترتَّيو عبي   ف  ليرة    أ رل  ّل يعرف هل هو عب  صح أح عب  ،طيأ  وغالبيا

ب  بة  زدوجة ف  التعا ل  ع ان،يري   و ي  أضيرار اتبار ذلك األسبوب  شبصيَّة  تق

 ذلك عب  الطفل:

 يجد صعوبة ف   عرفة الصواب والبطاء. •

 ينشأ عب  الترد د وعدح الحسم ف  األ ور. •

  مك  أن يكف ع  التعبير الصريح ع  التعبير ع  أرا   و شاعرل. •

 

 

 :بي  األطفال (. األهل والتفرقة9

ي  عدح المساواة بي ذلك يعن  و  م بسبو الجنس  أو ه  والتف يل بين    األبناء جميعا

يل األبنياء الياكور عبي  اإلنياث  أو  ترتيو المولود  أو السي   فنجيد بعي  األسير تف   

ق  أو جمييل  أو ذكي    تف يل األصغر عب  األكبر  أو اب     األبناء بسبو أنَّ   تفيو  

ان،يري    األطفيالنفسييَّات وغيرها    األساليو الباطسة  وهياا بيال شيك ييلث  ر عبي  

يل  وينيتج عني  شبصييَّة  وعب  شبصيَّات هم  فيشعرون بالحقد والحسد تجال هياا المف َّ

د الطفل أن يأ،ا دون أن ي عط   ويحو أن يستحوذ عب  كل   ش ء لنفس    أنانيَّة  ويتعوَّ

ني   وان،يري  ّل يهم   ذاتي  فقيقلت  ولو عب  لساب ان،ري   وي صبح ّل ييرر إّلَّ  و 
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عيرف هيا وّل ت  تعيرف لقوق  وعيرف  يا عبيهيا  وّل ت    عيرف  الهياج عن  شبصييَّة ت  ينت  و

 واجباتها.

ي ا،يتالف بيي  وجهييات النَّ   ظير في  تربيية الطفيل  بييي  األح واألب  وهنياك أي يا

ييرا ة والشييدَّة   األح بييالب  ي  وتييدليل الطفييل  أو يييل   بينمييا تييل     كييأن يييل   األب بالصَّ

 بالطريقة الحديثة  واأل،ر بالطريقة التقبيديَّة  و   جثار ذلك عب  الطفل:ما ه  د  أل  

    ث العكس  بأن يتقمَّص صفات البشونة فل والدل  ويميل إل  األح  وقد يحد  قد يكرل الط

    والدل.

    وابفل صعوبة ف  التمييز بي  يجد  ثل هاا الط والبطاء  أو والمسموح  الصَّ

 والممنور  كما يعان     ضعف الوّلء أللدهما أو كالهما.

 .قد يلد  ر  يب  وارتباط  بأ      إل  تقمص الصفات األنثويَّة 

 تنافس األطفال:(. األهل والتعا ل  ع 10
الجدال بي  األشقَّاء جيزء طبيعي   ي  الحيياة   يع ذليك، في  بعي  األلييان إنَّ  

ييي   عيي  السيييطرة   التنييافس بييي  األشييقاء"كاء "رج درجيية العييداء بييي  األشييقَّ   أن تبييمك 

وتتعارت  ع جودة العالقة  ناهيك ع  ،بق البل  لآلباء  باإلضافة إل  ذليك، هنياك 

يعواقو سيببيَّة طويبية الميدر لعالقيات األ،يوة اإلشيكاليَّة،  ثيل السيبوك الم   ف بيي  ر  نح 

 قي .األطفال األكبر سنيا والمراه  

ّ  اء  عييقَّ ون التنييافس بييي  األشييقَّ ك ييوغالبييا  ييا ي    ديا، لييي  يتييأثَّر بمجموعيية  يي  ّ 

ة،  ثييل لجييم األسييرة والتفاعييل بييي  الوالييدي  والطفييل  والعالقييات رات األسييريَّ المتغي  يي

د أن األبويَّة وجنس األطفال  وترتيو الميالد والشبصيَّ  ة  ففي  بعي  األلييان، بمجيرَّ

لحسيي  وأ،تيي  عبيي  الطريييق، تبييدأ العواطييف فيي  اّلرتفييار  يييدرك الطفييل أنَّ أ،ييي  أو 

ع انباء بفرصة كبيرة إلعداد أطفالهم    البداية  عب  سبيل المثيال، يمكي  الحظ، يتمتَّ 

 يي  ،يالل اّلنبيراط فيي  اتصيال  فتيوح لييول أن   لبواليد تعزييز عالقيية أ،يوة صيحيَّة

ا أو أ،تيا ف  وقيت  بكير  ويجيو أن ييتم ذليك ا كبيري   لبعاطفية بطريقية  ثييرة يصبح أ،ي

وتدعم اليدور الجدييد لبطفيل باعتبيارل األخ األكبير  ويمكي  لبواليدي  دعيم التيرابق  ي  

ييي يييماح لبطفيييل أن يشيييعر بركبييية الطفيييل  أو عيييرت ص  ر الموجيييات فيييوق و  ،يييالل السَّ

فيل القيادح  وهنياك طيرق هم طبو  ساعدة طفبهم ف  تيزيي  غرفية الط   ن  مك  الصوتيَّة  وي  

 التنافس بي  األطفال  وعالج تأثيراتها عب  سبوك الطفل: أ،رر لتقبيل

 طرق عالج التنافس بين األطفال:

لي  يصف "إيم   اكريدي" عدَّة ط رق لتعبيم  هارات لل  االستعداد للسالم: .1

زاعات  الت  تساعد عب  تجنهو المزيد    المشاكل بي  األشقاء  "أي ابتعد ع  الن   

 المشالنات".
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راا:تهدئة  .2 ل، فم  األف ل  ساعدة األطفال عب  لل  الص ِّ إذا كان ّل بد    التد، 

 المشكبة  دون إصدار لكم أو انحياي.

يقترح " اكريدي" أن يتبقَّ  جميع األطفال  ضعهم جميعًا في نفس القارب: .3

هم أنَّ كل والد  نهم سيستفيد     المشاركي  ف  النزار نفس النتيجة، والت  تعب  م 

 .التعايج

  ع الطفل:األهل تعا ل ل(. األساليو الباطسة 11

  َّة:الصرامة والشد 

ليي  ي عتبيير عبمياء التربييية والنفسيياني ون هياا األسييبوب  أ،طيير  يا يكييون عبيي   

يا الع نيف  الطفل  إذا استبدح بكثرة  فالحزح  طبوب ف  المواقيف التي  تتطبيو ذليك، أ َّ

را ة فيزيدان تعقيد المشكبة وتفاقمها؛  وهاا  ا يحدث ف  لالة العقياب اّلنفعيال  والصَّ

د  الطفل الشعور باأل ان والث    ق  تجعل   را ة والشدَّةقة بالنفس كما أنَّ الصَّ لبطفل  الاي ي ف 

الطفييل يبيياف ويحتييرح المربيي  فيي  وقييت لييدوث المشييكبة فقييق  ولكنَّهييا ّل تمنعيي   يي  

ي هيياا الصييرار إليي  الكبييت تكييرار السييبوك  سييتقبالي  بييل  ف الم  والتصيير    وقييد يييلد  

ث ألسباب ظاهرها حد  الت  قد ت    والعدوانيَّة تجال ان،ري  أو انفجارات الغ و الحادَّة

 تاف   و   أضرار ذلك عب  الطفل:

    نسحاب ف   عترك الحياة اّلر بالطفل إل  اّلنطواء أو اّلنزواء  أو قد يلد

 اّلجتماعيَّة.

  ر لشعور الطفل بالنقص  وعدح الثقة  نفس .بيلد  

  َّالتعبير ع  نفس .نتيجة  نع    ةة  ستقبَّ صعوبة تكوي  شبصي      

   نو.ل الحاد بالاَّ شعور 

   ة ف  وقد يمتد هاا الشعور إل   عارضة السبطة البارجيَّ   رل السبطة الواليةك

 المجتمع.

  َّت  ع  طريق عمبيَّ   ةة ف  ليات  المستقببيَّ را ة والشدَّ قد ينتهج هو نفس   نهج الص  

 ة ألد الوالدي  أو كالهما.ص لشبصيَّ التقبيد أو التقم  

 :الدالل الزائد والتسامح الزائد 

ي  را ة  فالمغياّلة في  هاا األسبوب ف  التعا ل ّل يقل ،طورة ع  القسوة والصَّ

الرعاية والدّلل  سيجعل الطفل غير قادر عبي  تكيوي  عالقيات اجتماعيَّية ناجحية  يع 

نهيا م    ة و واجهة الحياة  ألنَّ  لم يمر بتجارب كافية ليتعبَّ ليَّ ل المسلوان،ري ، أو تحم  

فيل بييدّلل ت لهيا  ليي  يتعا يل الواليدان  يع الط   كييف يواجي  األليداث التي  قيد يتعيرَّ 

ة رقَّ اه  س  يا د  وت   ما لطفبهما   ا يجعل الطفل يعتقد أنَّ كل شي ء ه  ب   ما ول  ة قببيه  ل  بحجَّ

ألنَّ هاا  ا يجدل ف  بيست  الصغيرة  ولك  إذا  ا كبر   سموح وّل يوجد ش ء  منور،

و،يرج إلي  بيستيي  الكبييرة  وواجيي  القيواني  واألنظمية التيي  تمنعي   يي  ارتكياب بعيي  
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فات، ثار ف  وجهها وقد يبالفها دون  باّلة  و   أضيرار هياا األسيبوب عبي   التصر 

 الطفل:

   ة.ل الطفل المسلوليَّ عدح تحم 

 اّلعتماد عب  الغير. 

   د عب  أن عوَّ ة  لي  ت  فل  واقف الفشل واإللباط ف  الحياة البارجيَّ ل الط   عدح تحم

   كافة  طالب .ببَّ ت  

   طبق    المجتمع فيما بعد؟توق ع هاا اإلشبار الم 

 .نمو نزعات األنانيَّة ولو التمبك لبطفل 

ي   :جوء إل  الكابالب   شكبة الطفل و(. سابعا

 أسباب الكذب عند الطفل: .1

طفيالي تيراوح أعميارهم بيي  ثالثية  268أشارت دراسة كنديَّة لديثة شارك بهيا  

يالعبماء  جموعية  بتبفية  ي  الق  لي  قرء وسبعة أعواح،  ص لهيلّلء األطفيال، ثيم ص 

ج ،اللهيا أو يبتيزح غ يقا وا بعدها بإسناد إليدر المهياح، التي  كانيت  تالية لبطفيل أن ي  

صيص إيجابيَّية ذات شبصييَّات وا لق  ع  طفال الاي  استم    بعد ذلك، أنَّ األدق  وتبيَّ بالص   

ل وا بالحقيقية عبي  نحيو ييزداد بمعيدَّ ل  صادقة  كانوا األكثير قيوّلي لبصيدق، ليي  صيرَّ 

يالياي  اسيتمعوا لبق    ثالثة أضعاف ع  غيرهم    األطفيال األ،يرر  وأظهيرت  ص  ص 

ي أنَّ األطفييال لييم يتييأثَّ  ي باوا    ر  نتييا ج الدراسيية أي ييا صييص التيي  واجهييت ،اللهييا لق  طبقييا

   ي  األف يل أن ييتم البيالثون إلي  أنَّي ص  ب ية، لياا ،  ات الكاذبية عواقيو سيببيَّ الشبصيَّ 

و اإليجابيَّية ت العواق     ،الل القصص الت  تستعر    فل عب  قول الحقيقةتحفيز الط   

 ة لبكاب.وليس العواقو السببيَّ   قلبصد   

ع    لبتأث ر بكل  ا يت صل ب      لث  رات الطفل  نا وّلدت  يمبك استعداداي ف 

سة، وتقريب     الملث  رات الحسنة طريق التبقي  والتقبيد، فإبعادل ع  الملث  رات السي   

الصالحة؛ هو الباب الصحيح إلد،ال  ف  عالم ،الي    الكاب؛ ألنَّ  بمنزلة األسا  

ي لعمبيَّة التربية بصورة كبيَّة  فإذا ألس  المرب    بنا ء هاا األسا ؛ نشأ البناء  تينا

ي، و ا يكتسب  الط فل ف  المرلبة األول     عمرل يصعو تغييرل  ستقبالي   راسبا

 ها لهاا األ ر  و   األسباب الظاهرة لكاب األطفال:وعب  الوالدي  أن يتنبَّ 

 وعدح الشعور باأل ان دا،بها.  ة وتفك كهااضطراب الحياة األسريَّ  .1

 قص.الشعور بالنَّ  .2

 التمييز بي  األوّلد. .3

   لبطالو الاي يدفع  لبكاب بقصد البالص.ظبم المدر    .4

 د  وعداي لال تحان ثم ّل يجري .  الاي يحد   المدر    .5

 تجن و العقاب. .6
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 الزهو ولفت األنظار. .7

 ة.الهرب    المسلوليَّ  .8

 عو.الكاب عب  سبيل البَّ  .9

ي    العقاب. .10  الكاب ،وفا

 لكبار.ة    االحصول عب  العطف والمحبَّ  .11

 ة".طمع ف  تحقيق غرت نفس   ثل: "اّلنتقاح والكراهيَّ  .12

  أ رغم ر الطفل أنَّ شع  ون فيها إل  الكاب، في  وضع الوالدي  أبناءهم ف   واقف  ي طر   .13

 عب  الكاب.

ي  بالغة الوالدي  عند .14 تقبيد الوالدي  لي  يستمع إل  كابهم  ويد،ل ضم  هاا أي ا

 هم بكاذبي .تسميت  غ  ا يسو     سرد بع  الحكايات

دق، والت ييق عبي ، واإلصرار لجوء الوالدي  إل  المبالغة ف  تنشسة الطفل عب  الص    .15

ي؛ لي  يند   ا يلث ر في  عكسيَّ   %100أن يكون صادقاي عب   ب ا  ع الطفل إل  الك  ف  ا

 طبب  الوالدان.كمحاولة لبظهور بالمظهر الاي ي  

 أنواا الكذب عند األطفال: .2

 لي:الكذب الخيا (1

كإظهييار النزعيية القياديَّيية، و حاوليية انتييزار إعجيياب ان،ييري ، واإليهيياح بأنَّيي   

ة كافية لبرَّ    لببيق البطولية    در  باإلضافة إل  التعبير ع  ،يال  الاي يسيتبد  يمتبك قوَّ

ي وسييبة لبتسيبية، فالطفيل  الوهميَّة التي  يتمني  أن يكيون عبيهيا؛ ويعيد هياا الكياب أي يا

ا بعييدة عي   ثالي ف  س  الب ر لي  ،يال ي  أفكياري ا سة قد تبتبق في  ذهني  األفكيار  فيصيو  

ة أو التيأليف  وقيد   ّ  ّ  ّ الواقع، وي عد المحب  بون هاا الكاب ضربيا    القصص البيال  

ورة الكا نة بدا،ب  عب  ،شبة المسيرح د هال الص  يكبر هاا الطفل ويصبح  مثالي يجس   

ر!  ف  المدرسة تجسيدا يفوق التصو 

 الكذب االلتباسي: (2

وهنا يبتبس الواقع بغير الواقع، وتبتبس الحقيقة بالبرافة، ويتدا،ل البييال  يع  

الواقع، ويظهير  ي  القصيص التي  يسيمعها الطفيل، و رجيع الكثيير  ني  يكيون أليالح 

أن كبباي هجم عبي ، ويقيص  "أثناء البيلنتيجة ألالح لبمها "ر الطفل الطفل، فقد يتصوَّ 

ألنَّ   ة  والواقع أنَّ الطفل يبجأ لبكاب ف  هيال الحياّلتها واقعيَّ ها عب  أنَّ ر  ة يصو   قصَّ 

ييالحقييا ق تبتييبس عبييي ؛ وتعجييز ذاكرت يي ها؛ فيبجييأ إليي  يب    أن تعيي  لادثيية  عيَّنيية بتفاص 

ي ها بدت لنا كابالمحدود؛ فإذا قصَّ    الصغير و نطق   ها ف  عقب  تكوير    .ا

 عائي:الكذب االد ِّ  (3

إليي  هيياا النييور  يي  الكيياب لتعظيييم ذاتيي   فيبييال  فيي  صييفات ، أو يبجييأ الطفييل  

قص فتجييدل يبييال  فيمييا يمبييك، أو يبييال  فيي  صييفات د لشييعورل بييالنَّ لبظهييور بشييكل  حييدَّ 

ت رات يتعيرَّ   بهيدف الشيعور بيالمركز؛ أو اسيتجابة لميلث   والدي  أو أقربا   بي  أقران  
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د التفيا،ر يشيغل  ركيزاي  ر وقييا لمجيرَّ  ل  د  وال   ع  أنَّ لها ف  المدرسة أو غيرها  فقد يدَّ 

ات، ويبجييأ إلييي  األطفييال ّلسييتدرار العطييف والشييعور بييالقبول فيي  البيسيية، وتعظيييم اليياَّ 

ي لألطفال المدلَّ  ر إذا تغيَّرت  عا بة الوالدي  لهم  عبي  أسيا  أنَّهيم غ  ي  ف  الص   ب  وأي ا

م الحاجييات لييم يعييودوا أطفيياّلي صييغاراي  وهيياا النييور يجييو اإلسييرار فيي   عالجيي  بييتفه 

 النفسيَّة الت  يبد ها الكاب و حاولة إشباعها.

 الكذب بغرض االستحواذ: (4

ذب يقول  الطفل الاي ي عا ل بقسوة    والدي ، أو يت صف وهاا النَّ    ّ ور    الك 

ي يبجأ لالك لتحقيق رغبات ، فإذا سألت : هيل  عي   والدال بالرقابة المبالغة ل ؛ فنجدل دا ما

ع  ضييار لعبية ليشيتري لي  واليدل أ،يرر، كيل ذليك بهيدف ف ، أو ييدَّ ؟ أجاب بالنَّ نقود

 ة ف  أقارب .ق  اّلستحواذ عب  أكبر قدر  مك     األشياء، وذلك لفقدان  الث   

 الكذب االنتقامي: (5

وح عب  شيبص يكرهي  أو يغيار  ني   وهيو  ي  أكثير أنيوار قد ي سقق الطفل البَّ  

سيبق اإلصيرار، ويحتياج  ي  الطفيل إلي  تفكيير وتيدبير  الكاب ،طراي؛ ألنَّي  كياب  يع

ي بييالتوت   يي سييبق  صييحوبا رر  وقييد يحييدث بييي  اإل،ييوة فيي  ر النفسيي  بقصييد إلحيياق ال َّ

 األسرة الوالدة، بسبو التفرقة ف  المعا بة بي  اإل،وة، أو ف  المدرسة بسبو الغيرة.

 الكذب الدفاعي "الخوف من العقاب": (6

ياب    األسر الت  يسود فيها نور    الن   ويبدر هاا النور    الك  ارح ظياح الصَّ

يب  ي  العقياب، وقيد ي  ب ليهير  والعقوبة الشديدة، فترر الطفل يكا   همية ببيريء ق الت  بص 

ي ل  أو ي يالي  ي    أن تقع عبي  عقوبية  يا  وأظهيرت الدراسيات أنَّ   سواء كان أ،ا ،وفا

 ترجع إل  البوف    العقاب.  ب%    أنوار سبوك األطفال الاي يت ج  إل  الكا70

 عالج ظاهرة كذب األطفال: .3

 :تتمثَّل بما يب  عبر عدَّة ،طوات  تتم  عالجة الكاب لدر األطفال

  ة لتحفيز السبوك اإليجاب  لدر الطفل، وهو أسبوب بق  فال بق    القواعد العا َّ ال َّ

و   ،الل تربوي إيجاب ، ي شعر الط فل بالجا ز    األ ور والمحظور  نها، 

ي التراح  ب الطفل  عايير المجتمع وقي م ، ويتعب م أي ا ة ال بق يتشرَّ  ّ  ّ عمب  

 ان،ري  ولقوقهم.

 .د بالقيم األ،القيَّة  التزو 

 .إذا اعترف الط فل بانب  يجو أن ّل ي عاقو، بل ي كافأ 

    دق.القياح بتشجيع الطفل عب  قول الص 

   لسالَّ يألف البفظ.  ة الكاب بالط فلهم  الترو  ي ف  إلصاق ت 

  ع  ويعطي  الث قة سي ؛ ألن  ذلك يشج  ر كابت  عب  األهل أو المدر  أّلَّ نترك الط فل يمر  

 بقدرت  عب   مارسة الكاب.
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 .المساواة بي  اإل،وة 

 . تنمية ثقة الط فل بنفس 

ي(. الطفل والنظاح المدرس :  ثا نا

الدراسية واليتعب م  وذليك  ي   ألهيل  ي  تنميية إدراك الطفيل بميدر أهميَّيةل دَّ ب   ّل 

،الل وضع الكثير    األ ثبة ع  األشباص الناجحي  ف  الحياة أ ياح عينيي   وسيرد 

ة بهم ع  الدراسة  كم كانت  متع  بالنسبة لهم لت  يحيو  الكثير    القصص الباصَّ

م   وهناك العديد    البطوات لبدفع باتجال اليتعب  الطفل الدراسة والاهاب إل  المدرسة

 واّلستمتار بالواجو المنزل :

 ،طوات دفع الطفل باتجال التعب م: .1

 يي  الممكيي  أن المحيطييي  بالطفييل يسييعون فيي  جعييل الطفييل يحييو الدراسيية  

 والاهاب إل  المدرسة     ،الل اتبار والدة    البطوات التالية:

 ل أن يببروا ّلبد    ا،تيار العقاب المناسو لبطفل  فعب  سبيل المثال ّل ب دَّ عب  األه

رسو  أو لم يحصل عب  نتيجة  رضية ف   ادة  ا  فسوف  الطفل أنَّ  لال إن  

رو  اإلضافيَّة ،الل العطبة  وهاا أ ر يكره  الكثير    يحصل عب  المزيد    الد  

 الطالب لاا سيلث  ر ب  هاا األسبوب.

  َّعو المتعة الباصَّة ّلبد    البدء ف  تعبيم الطفل ،الل وقت  بكَّر  لت  ّل يجد ف  الب

 راسة ووقت البعو.ب   لي  سيدرك الطفل ولدل فيما بعد أهميَّة الفصل بي  وقت الد   

  ّل بدَّ    البعد ع  الطرق العنيفة ف  تعبيم الطفل  والت     بينها إجبارل عب  أ ر  ا

راسة  أو وضع  ف  غرفت  وإغالق الباب عبي  لعدَّة ساعات  ك  ينجز ف  الد   

ة ب   وهاا سوف يأت  بنتيجة عكسيَّة عب  الفور  ول  يكون األ ر الو اجبات الباصَّ

  جدي  ع الطفل.

    ّل بدَّ أن يكون الوالدي   ثال ي حتار ب      قبل الطفل  لي  أنَّ رؤية الولد لوالدي

ة بهم  سوف يجعب  أكثر نشاط ف  إنجاي الواجبات  وهما ينجزان األ ور الباصَّ

 الباصَّة ب .

    راسة ف  إعطاء الط فل المزيد    الرالة لال الشعور بالتَّعو  لت  ّل تتسبَّو ل  الد

ن   ،الل ذلك الوقت البَّعو أو  شاهدة  الكثير    ال َّغق عب  األعصاب  ويمك  

 التبفاي  وغيرها    األ ور المحبَّبة ل .

  َّلألصدقاء الكثير    ّل ب دَّ عب  األهل     راقبة كافة المحيطي  بالطفل  لي  أن 

ا التأثير السبب  أو التأثير اإليجاب   فف  لالة إن كانوا كارهي   فل  إ َّ التأثير عب  الط  

لك  دون أن فل     راقبة الط    دَّ ب   س األ ر عب  طفبك  لاا ّلفسوف ينعك    راسةلبد   

 يشعر.

 ع بالواجو المنزل :كيف تجعل طفبك يستمت   .2
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نفيس وأ،صيا يَّة اليتعبم والتطيوير، ليديها  نهجيَّية  ثييرة "فيديا راجيو"، عالمية  

لالهتميياح يجييو عبيي  انبيياء اتباعهييا  يطبييق عبييي   فهييوح "واصييل القييراءة"  لمسيياعدة 

 األطفال عب  أداء واجباتهم المدرسيَّة  و   أهم تبك الطرق واألساليو:

لواجو المنزل  هو اجعل الواجبات المنزليَّة  سلوليَّة طفبك  واجعل طفبك يفهم أنَّ ا .1

هو بدّلي    إكمال الواجو المنزل  لطفبك  أو  "Vidya" ا تقترل    سلوليت   لاا فإنَّ 

ل و سلوليَّت   هو أداء واجبات   ع الطفل عب  فهم أنَّ د ور  الصراخ عبيهم، شج  

 المدرسيَّة.

در طفبك يببرك بما يجو القياح ب ، و ا هو  طبوب، والوقت الاي يجو أن يكون  .2

ي، سيتعبَّ  ا عب  إكمال ، و ا إذا كان يريد القياح بالك بشكل  ستقل  تدريجيَّا م قادري

 ل  سلوليَّة واجباتهم المدرسيَّة.األطفال تحم  

فل  فهم التمس ك باّلنتظاح والروتي   وهاا يجعل أداء الواجو المنزل  عادة لدر الط    .3

فون أنَّ هاا هو وقت الواجو المنزل   عر  لوقت  عي    كل يوح  لي  ي   اي ون روتينَّ لينش

ح  ة ، "اجعبها عادة أن تناقج الطفل كل يوح بمها    وتبرج ببطَّ "Vidya"وتوض  

ي، هاا هو وقت واجبنا المنزل   وسنفعل ذلك كل يوح".  تقول: "لسنا

ا دح طفبيك  بيدّلي  ي  المكافيأة  وبيدّلي  ي  الهيدايا، أي لف  يز طفبيك بالثنياء! ألن الحميد  .4

، لقيد ("واو)حظة الت  تنظر فيها إل  الطفل وتقول لي  ناء هو الدافع   ثال "ف  البَّ والث

يا؟ "، هيياا  ييدح! لكي  عنييد تقييديم  قميت بعمييل جي  يد جييديا؛ هييل يمكنيك أن تفعييل هيياا أي ي

 المكافسة أو الهديَّة  فستصبح تبك عادة.

ة اّل،تييييا .5 ة اجعيييل طفبيييك يفهيييم عواقيييو عيييدح أداء الواجيييو المنزلييي   أي "قيييوَّ ر  وقيييوَّ

ا عبييي  الجبيييو  لميييدَّ  دقيقييية وإنهييياء واجباتييي   45ة العواقيييو" فيييإذا كيييان الطفيييل قيييادري

   ي  اتبياذ القيرار بقيول: لسينيا، لقيد المدرسيَّة  أو القياح بجيزء جي  يد  نهيا  فقيم بتمكين ي

مت بهاا الجزء  ن ،  اذا تريد أن تفعيل؟ عمبيك المقبيل؟" بيدّلي  ي  اإلجبيار، "انتهي  ق  

ة العواقو  "إذا كان الطفل  وقت واجبك المنزل ، فبنفعل ذلك الش ء انن"  ثم تأت  قوَّ

ي  يا  ولكنَّي  ليم يفعيل ذليك في  ييوح ج،ير، فيجيو أن يكيون  ي الواجيو المنزلي  يو يا يلد  

ا عبيي  فهييم أنَّ هنياك عواقييو لييالك  لييالك في  غ ييون أسييبور، إذا لييم يييتم  الطفيل قييادري

نتيجة   ثل تبط    ساعة والدة    وقت التبفاي   ، فسيواج  الطفل3أو  2اّلنتهاء    

يي  وقييت البَّعييو  أو أي شيي ء يمكيي  أن يييدرك أنَّ "هنيياك نتيجيية لعمبيي "  وهيياا  أو تبط  

 يمك    الط فل    فهم المسلوليَّة كعا ل  هم ف  ليات ".

ج الصبر هو المفتاح لآلباء لمساعدة األطفال ف  أداء واجباتهم المدرسيَّة  فعند ا تنياق .6

الواجبات المنزليَّة، أظهر اّلهتماح وليس القبق، وّل تد،ل ف  لالة القبق والشكوة  إذا 

 كان طفبك غير قادر عب  القياح بالعمل بسرعة.
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ييا فعبيي  فيي  اجعييل الواجبييات والد    .7 ي عمَّ راسييات  متعيية لطفبييك  كييأن تسييأل طفبييك يو يَّييا

لمراجعتهييا فيي  المنييزل   المدرسيية  و ييا إذا كييان لدييي  / لييديها بعيي  أوراق التميياري 

عنييد ا تنيياقج الواجبييات المنزليَّيية، أظهيير اّلهتميياح والحمييا  وليييس التييوت ر والقبييق  

ويمك  إعطاء طفبك هدايا  دروسة  ثل طاولة دراسة  ثيرة، أو أدوات  كتبيَّة جي  يدة، 

 أو عناصر فنيَّة، أو ساعة طاولة..

يعو بمسيياعدتك أوَّ  .8 ّلي، وبعيد ذلييك يمكني  إنهيياء الجييزء أ،بير ابنييك أن يقيوح بييالجزء الصَّ

 السهل بسرعة عند ا يكون  تعبيا.

ح نصا ح لتاكر التهجسات  وكيفيَّة تكوي  تهجسية عي  طرييق كسير الكبميات  وأنشي   .9 قد  

 قواعد األناشيد  أو اإلبهاح.

ي(. الطفل والن  ظاح الغاا  :  تاسعا

 :ة ف   رلبة ريات األطفالة التربية الغاا يَّ أهميَّ  .1
ر ة لنمو وتطو  ه  الفترة األكثر أهميَّ  الطفل  عمر    األول ر السنوات ب  عت  ت   

ها التأثير عب  العادات      ،الل  مك     أكثر الفترات الت  ي   فل، وه عقل وجسم الط  

بشكل ر يلث   س  ول سنوات  األ ف  ا يتم ا،تيارل لتغاية الطفل  كما أنَّ   مه  ة ل  الغاا يَّ 

  ت  و قاو     ولسو، بل عب   ستويات طاقت  و زاج  عب  نمولباشراي ليس    

ة إل  غااء  ناسو ورة عا َّ ص  فل ب  ويحتاج الط     ركيز  عب  التَّ ت  در  وق    لأل رات

ي وكاف كمَّ  ي ونوعا    ول  لجسم  ووين  وط   يعر  السَّ  وم  بات الن  بما يتناسو  ع  تطبَّ   ا

ة التغاية، بَّ ق   كما أنَّ   ب ص  وباأل،ص الجهاي الع     ت  ز    وأجه  ر أع ا   وكالك تطو  

و م  الن   ة عب ة، لها تأثيرات ضارَّ ة ،الل هال الفترة ،اصَّ ة أو نوعيَّ سواء كانت كميَّ 

ي ة كميَّ يياد   وبالمثل فإنَّ   المعرف  لألطفال/  الجسم  والعقب   ات الغااء و،صوصا

 ت ر   الت ة من  فل والس  وين الط    ييادة ي إل اقة تلد   ة بمصادر الطَّ األغاية الغنيَّ 

ي ة تظهر جبيَّ دَّ ع   ا أ رات  ه  ب  صح  ي  ة وبالصحَّ   ل.   نمو    ف   رالل ّللقة ا

 وضة:ة بالتغاية عند أطفال الرَّ ط  ب  رت  ة الم  مات العا َّ أهم الس    .2

  َّعاحويجو  راعاة تقديم الطَّ   وصو الحبيو  ثل غسل األسنان    فس:االعتماد على الن 

 رك .ح  ع نموهم الح  ويتالء      بمفردهمل  ات يسهل عب  األطفال تناو  ن  بقواح و كو   

 :الء    عاح  ع الز  واّلستمتار بتناول الطَّ   والمشاركة  اّلهتماح بالحوار التواصل

 واألهل. ماتوالمعب   

  ُةمريَّ الع   مات الواضحة ف  هال المرلبةألد الس     فالسلال ع  السبو ول:ضُ الف  

 الطعاح. دة لبتجربة والمشاركة باليد ف  إعدادجي    ةي رص  ح المطبر ف  صب  وي  

  َّاح بتناول نور ة أيَّ ك لعدَّ يتمسَّ  لي   بةظهر ذلك تجال األطعمة المف َّ وي   ب المزاج:تقل

وك ب  وّل يعتبر هاا الس      لنور ج،رج  ويتَّ   عرت عن ي   عاح، ثم فجأةوالد    الطَّ 
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ي تابا   ر قد يكون التنو   غم    أنَّ وعب  الر    ز لهال المرلبة    النمووك  ميَّ ب    س  ولكنَّ   با

 بالتدريج. ةفل يزيد    ا،تيارات  الغاا يَّ الط     أنَّ إّلَّ   وداي  حد  

  َّبع  المعبو ات    و األطفال ف  هاا الس   س  يكت  لي   ة:اكتساب معلومات غذائي

 ة.أكثر قوَّ  مه  ها تجعل أجسا   أنَّ ون ع  ن  والت  يقت    يةالمغا   م باألطعمة ه  ف  تعر    الت ة الغاا يَّ 

 :ةدَّ ع  ون األطعمة الم  معظم األطفال ف  هال المرلبة يحب  ف تفضيل األطعمة البسيطة 

ون األطعمة الت  ب  وهم يف      هل التعرف عبيهاو   السَّ   و ااقها ،فيف  ببساطة

والت  يستطيعون تناولها   عةالمقطَّ يتعا بوا  عها  ثل: الب روات  مك  أني  

 الت  يمك  تناولها ف  كوب. والمشروبات  بأصابعهم

 :أكثر      ة،اصَّ  م  عاني ه  عاح عند  ح لبطَّ صب  ي  لي   ارتباط الطعام بمعان مختلفة

  المكافأة ع  عن  ات ت  الحبويَّ  ة لهم، فمثالي لي  يرتبق بمواقف ،اصَّ   د األكل جرَّ 

ي  باألطفال أن يكونوا عب  دراية يجو عب  األشباص المعني    ولهاا  دوك الجي   ب  الس  

ر يلث     ح    طعاح ف  المواقف المبتبفةقة بما يقدَّ والمتعب     رةاّلنطباعات المبك    بأنَّ 

 يمك  أن تستمر  عهم  در الحياة. ت والَّ   ةهم الغاا يَّ و مارسات    همعب  عادات  

 

 

 :قة بالتغايةة المتعبَّ ة واّلجتماعيَّ والشبصيَّ ة بع  السمات الجسميَّ  .3

  فلالسمات الجسميَّة واالجتماعيَّة والشخصيَّة لدى الط ِّ  حيوض ِّ ( 1) جدول

 وضة رلبة الرَّ   سنوات 6 إل  4   عمر 

 ةوالشخصيَّ  ةاالجتماعيَّ  ماتالس ِّ  ةالجسميَّ  ماتالس ِّ  السن
 

 

 5إلى  4من 
 سنوات

 يأكل أن يستطيع 
 .بمفردل

 عب  األكواب يستبدح 
 ذي    أف ل نحو
 .قبل

 ي السك    يستعمل 
 والشوكة

     البالستيك ليف 
 .الكبار إشراف وتحت

 الطعاح تناول عند ثبالتحد   هتمي. 
 األطعمة تجال المزاج وتقب   ستمري 

 .لدي  بةالمف َّ  لت 
 الطعاح تناول عب   ع  تشج    الحوافز. 
 المساعدة حيقد    أن ويحو   تعاون. 
 و صدر وطبيعة نور ع  يسأل 

 .عاحالطَّ 
 باألصدقاء لر  تأث   يزداد. 

 

 

 

 سنوات 6حتى 

 
 عب  و عتمد  ستقل 

    يتناول  فيما نفس 
 يستطيع لي  طعاح
 بمفردل عاحالطَّ  تناول
 .تما اي 

  ع المبتبطة األطعمة لتقب  ب يبدأ  
 األطعمة تف يل ف  اّلستمرار
 .فقق والد نور    نةالمكوَّ  البسيطة

 المنزل ،ارج بالمجتمع تأثراي  يزداد. 
 ي  همَّ  جزءاي  عاحالطَّ  يعتبر  ف  ا
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 .ةالباصَّ  المناسبات

 

 األدوار المرتبطة بتغاية الطفل: .4

 :الروضة دور )أوالُ 
 ةالصحيَّ  العادات  مارسة    األطفال  يتمكَّ   لتَّ   ةصحيَّ  بيسة رتوف   لي   
  ةالنقيَّ  لبميال  صدر ريتوفَّ  وأن التهوية، ةد  وجي    نظيفة القاعات تكون أن فيجو السبيمة،
  كما ةالحركيَّ  األنشطة بع  األطفال في  يمار  وفناء وصابون، نظيفة  يال ودورات

  اتوالبقوليَّ  والب راوات  الطبيع  الفاكهة عصير  ثل ةالصحيَّ  األطعمة رتوف   
 واألنشطة البرا ج    عة تنو     جموعة رتوف   و  ةالغاييَّ  المشروبات    بدّلي  واأللبان
 أهداف تنفيا عب  لبعمل تسع   والروضة لطفل ةوالصحيَّ  ةالغاا يَّ  بالتربية ةالباصَّ 
 لبتغاية التوعية لمالت توفير  وبالروضة األطفال التحاق و نا  بكراي  ةالغاا يَّ  التربية
 لنشر األ ور أولياء  ع اجتماعات أو لقاءات عقد  والروضة لطفل والمناسبة ةالصحيَّ 
 شعار روضة لكل يكون أن مك وي   ة،الصحيَّ  ةالغاا يَّ  والعادات السبيمة التغاية ثقافة
 .لحمبتها ،اص
 ً  :مةالمعل ِّ  دور(. ثانيا

 اتالسبوكيَّ  لممارسة أطفالها رلد ةإيجابيَّ  اتجاهات تشكيل ف  مه  است  لي   

 األطفال ساعدت   الت  األنشطة ف  رتنو  و  همت  صحَّ   عب لبمحافظة  الصحيحة ةالغاا يَّ 
 تحرصو  إيجاب  نحو  عب همليات   وأسبوب  مبمظهره   ةالباصَّ  يمالق   اكتشاف  عب
 وضع  عب تحرصو  ألطفالها ةوالنفسيَّ  ةوالعقبيَّ  ةالجسميَّ  ةالصحَّ  توفير  راعاة  عب
 وتاللظ  التتبنَّ  كمفهوح أو اتاّلتفاقيَّ  لولة ف  تطبيقها الواجو ةالصحيَّ  العادات رإلد
 الغاا ية لبسبوكيات األطفال  مارسة  عب تحرص  واليو   البرنا ج  دار عب 

 الت  صص  الق       جموعة حتقد     إليها اّلستمار أو  عرفتها فقق وليس الصحيحة
 اّلهتماحو  أطفالها وتناقج  ت  وأهميَّ  الغااء ع  جديدة و عارف   فاهيم تحوي

  تابعة ل رورة األسرة توجي و  النمو ف  وتسهم الجسم يتقو    الت  ةالحركيَّ  باألنشطة
 .ةاإليجابيَّ  ةالغاا يَّ  العادات بع  و مارسة تطبيق ف  فلالط   

 ً  :األسرة دور(. ثالثا

 ةالصحيَّ  بحالتهم هات  وعالق   ألبنا ها ةالغاا يَّ  اّللتياجات عب  فتتعرَّ لي   
  إيال تناولهم  اللظة  ع  أبنا ها لنمو المناسو  الصح    عاحالطَّ  حتقد     وةوالغاا يَّ 

 بالتربية قتتعبَّ   والت الروضة بها همف  كب   ت    الت األنشطة  أداء عب  األطفال تشجعو
 لتمكين  وذلك لبطفل، ةالصحيَّ  المعرفة  صادر لتوليد الروضة  ع تتعاونو  ةالغاا يَّ 
  مارسة ف  األطفال  شاركةو  الروضة و،ارج دا،ل ةالصحيَّ  العادات  مارسة   

 . زاولتها عب  وتشجيعهم  الرياضة
 ً  :عالماإل وسائل دور(. رابعا

 بالتغاية قعبَّ تت مه  ر  س  وأ    لألطفال داعمة رسا ل توجي   عب العمل   لي   

 العاح الوع  ر ستو لرفع  ةالمر يَّ   المقروءة  المسموعة  القنوات ،الل    ةالصحيَّ 

 .الروضة لطفل ةالصحيَّ  بالتغاية
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 األطفال عند السليمة التغذية نقص عالمات حيوض ِّ ( 2) جدول

 التغذية )سوء(  نقص سليمة تغذية المظاهر
 والكسل البمول عادةوالسَّ  النشاط اتوالسلوكيَّ  الطاقة

 سمنة أو نحافة طبيع  الوزن

 القا ة قصر    يعان  قد طبيع  الطول

 و،فيف ف قصَّ  وكثيف ّل ع عرالشَّ 

 اتق  تشق   وب  ،ش  ناعم الجلد

 ضعيفة والرؤية  ري ة دةجي    الرؤية و سبيمة العين

 ة  ري ة وأسنان بها تسو لثَّ  سبيمة وأسنان ةلثَّ  الفم

 ور،وة ضعيفة و تماسكة ةقويَّ  العضالت

 ةوصحَّ  بمناعة عيتمتَّ  األمراض مقاومة
 جيدة

 البرد نزّلت    يعان 
 بسهولة صابوي   رةالمتكر   

 المعدية باأل رات

 

 العادات الغذائيَّة والصحيَّة للطفل )متى تأكل( حيوضَّ ( 3) جدول

 متى تأكل

 الباطسة ةالغاا يَّ  العادات ةالغذائيَّ  العادات

 موعدها في اإلفطار وجبة تناول
 ثابتة مواعيد في الطعام تناول

 اإلفطار وجبة إهمال
 الطعاح  واعيد ف  اّلنتظاح عدح

 

 فل )أين تأكل(العادات الغذائيَّة والصحيَّة للط ِّ  حيوضَّ ( 4) جدول

 أين  تأكل

 الباطسة ةالغاا يَّ  العادات ةالصحيَّ  ةالغذائيَّ  العادات
 نظيف مكان في وآمن نظيف طعام تناول 

 أوقات غير وفي األسرة مع الطعام تناول 
 التليفزيون مشاهدة

 نظيفة غير أ اك  ف  الطعاح تناول 

 التبيفزيون أ اح الطعاح تناول 

 

 فل )ماذا تأكل(العادات الغذائيَّة والصحيَّة للط ِّ  حيوضَّ ( 5) جدول

 ماذا تأكل

 الباطسة ةالغاا يَّ  العادات ةالصحيَّ  ةالغذائيَّ  العادات
 .عامالطَّ  مكونات في التنوُّ ا

ً  قدراً  تناول  الخبز من كافيا
ً يوميَّ  والفاكهة والخضروات  .ا

 ّل دة حدَّ  أطعمة أو والد صنف عب  اّلعتماد 
 .رتتغيَّ 

 وعدح  الحبوب  جموعة    المتناول ييادة أو ةقبَّ 
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 ومنتجاته الحليب تناول
 بالكالسيوم ةالغنيَّ  واألطعمة

ً يوميَّ   .ا
 حوم،اللُّ  من البروتين تناول
 البروتين أو األسماك الطيور،
 .ةبقوليَّ  مصادر من النباتي

 المياه ةخاصَّ  السوائل ناولت
 .ةالغازيَّ  المياه بتجنُّ  مع ايوميَّ 

 الدهون من القليل تناول
 .ةالصحيَّ 

 الملح من قليلة اتكميَّ  تناول
 .روالسكَّ 

من األطعمة  قليلة اتكميَّ  تناول

 الساخنةالمشروبات و جةالمثلَّ 
 .اً جدَّ 

 .ايو يَّ  والفاكهة الب روات تناول عب  الحرص
 و نتجات أو الحبيو كوب تناول عدح

 .ايو يَّ  ةال روريَّ  األلبان
 وطيور لحوح    الحيوان  البروتي  تناول إهمال
 .ةالبقوليَّ  المصادر    النبات  البروتي  أو وأسماك

 الميال تناول كثرة  ع الميال شرب إغفال
 .ةالغاييَّ 

 السريعة والوجبات اتالحبويَّ  تناول كثرة

 . جا بي  باعة بواسطة عةالمصنَّ  واألطعمة
 .حةالممبَّ  واألطعمة ركَّ الس   تناول    اإلكثار
 .جداي  والسا،نة اتجوالمثبَّ  األطعمة تناول كثرة

 

 

 فل )كيف تأكل(العادات الغذائيَّة والصحيَّة للط ِّ  حيوضَّ ( 6) جدول

 كيف  تأكل

 الباطسة ةالغاا يَّ  العادات ةالصحيَّ  ةالغذائيَّ  العادات
ً  الطعام ناولت  .جالسا

 .داً جي ِّ  الطعام مضغ
 .الطعام من معتدلة اتكميَّ  تناول

 

 .الطعاح تناول أثناء الوقوف أو المش 
 .بسرعة الطعاح تناول

 .الطعاح    كبيرة اتكميَّ  التهاح

 

 فل )ماذا تفعل بعد أن تأكل(العادات الغذائيَّة والصحيَّة للط ِّ  حيوضَّ ( 7) جدول

 ماذا تفعل بعد أن  تأكل

 الباطسة ةالغاا يَّ  العادات ةالصحيَّ  ةالغذائيَّ  العادات
 .والفم اليدين غسل

 األكل بعد الرياضة ممارسة عدم
 .مباشرة

 .مباشرة األكل بعد ومالنَّ  عدم

 .والفم اليدي  غسل عدح
 اليوح ،الل رياضة أو نشاط أي  مارسة عدح

  باشرة األكل بعد وحالنَّ 
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 :الغاا يَّة الصحة لسال ة رشاداتإ .5
 نظافتك: على حافظ  (1

 البكتيرييا عيدد نصيف ليوال   ي  صاليتبب   في  تسياهم الييدي  بنظافية العنايية 
 الحرص كالك ويجو اإلسهال   ثل باأل رات اإلصابة فرص لوتقب    عبيها، الموجود

 أن الطفل    النوح  وأطبو قبل ةاألقل  ،اصَّ  عب  اليوح ف  تي  رَّ  األسنان غسل عب 
  ي  ثانيية  وأطبيو 20لميدَّة  الجييد التيدليك  يع  والصيابون الجياري بالمياء يديي  يغسيل
 نظيف:  نديل باستعمال  داي جي    يدي  فيجف    أن الطفل

 صحيَّة للطفل )استخدام المنديل وغسل اليد(ة وعادات غذائيَّ  حيوضَّ ( 8) جدول

 بعد قبل

 تناول أو الوجبة إعداد •
 .الطعام

 في جرح أي مالمسة
 الجسم

دورة  استبداح    اّلنتهاء •

 .الميال
 األليفة الحيوانات  ع عوالبَّ 

 والدواج  حوحالب    ال سة •

 سةالني   
 والعطس عالالس  

ي: المتنوا الطعام تناول (2  والصح ِّ
 الباعة واّلبتعاد ع  المدرس   كالبوفي  نظيفة  أ اك     عاحالطَّ  شراء عب  الرص 

الة.  الجوَّ
 وحح  تناول الب   و    التحمير أو القب     وقبَّل رن،الف   ف  يوكالش طه  طرق ا،تر 

 .سمةالدَّ 
 والسوا ل  كالعصا ر الميال     ناسبة ةكميَّ  تناول ةبأهميَّ  األطفال تاكير عب  الرص 

  الينسون. التمرهندي، النعنار، ة،الطبيعيَّ 
 والارةالزيتون  ييوت  ثل ةالصحيَّ  الدهون الدهون  ا،تيار    القبيل الطفل يتناول 

 الشمس. وعباد
 الحبور  والشيكوّلت .ف  ر  السكَّ     تقبيلف  الطعاح  وال المبح    تقبيلال 
   والسبيمة  وتجنهو الطايجة األغاية ا،تر  وانج ن وطعاح شرب  يالالحرص عب 

 األغاية لبشرب  وتناول الصالحة الميال الكريهة  واستعمل الرا حة ذات األغاية
 .الحافظة المواد    البالية

 :وتأثيرها عب  الطفل السريعة الوجبات .6
 التح يير سريعة أطعمة عب  تحتوي الت  الوجبة هابأنَّ  السريعة الوجبة فعرَّ ت   

 ة،المقبيَّي البطياطس شيرا ح ة،المقبيَّي اليدجاج قطيع البيتيزا، الفطيا ر، كالسندويتشيات،"

 كيريم، كيانيس اتالحبويَّي بع  إل  باإلضافة العصير،    كوب أو غايي  شروبو
 الوجبيات عبي  إقبياّلي  النيا  أكثير أنَّ  المالليظ و ي "  البسيكويت أو الكييك الشكوّلتة،
  لكي  ةاليو يَّي ليياتهم  ي  جيزءاي  السيريعة الوجبات صارت الاي   األطفال هم السريعة

ة الطفل:  لتبك العادة أضرار جسيمة عب  صحَّ
 :السريعة الوجبات أضرار (1
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 يتلد     عالية سعرات بالتال   ونه  الد      كبيرة اتكميَّ  عب   السريعة الوجبات تحتوي 
 .ةالد ويَّ  واألوعية  القبو ةصحَّ  عب  و باطر  فلالط    وين لزيادة

 إل  يتلد     ن  والزيادة الطعاح،  بح ف  الموجود وديوحبالص   ةغنيَّ  السريعة الوجبات 

 .الدح ضغق ارتفار
 والبسكويت ةالغاييَّ  المشروبات  ف الموجودة اتبالسكريَّ  ةغنيَّ  السريعة الوجبات  

 .األسنان  وتسو    الوين لزيادة يتلد    والت   اتوالحبويَّ  والكيك
 ف  عسراي  ويسب     ا  دجي        دون    بسرعة يأكل فلالط    تجعل السريعة الوجبات 

 .الصيف فصل ف  ة،اصَّ   الغاا   ملبتسم   تالتعر   التمالو  اله م
 :األطفال عند السريعة الوجبات مشكالت من للتقليل ,النصائح بعض (2
  ذات اتالحبويَّ  ا،تيار  ولجم أصغر طبو ليف َّ  البرجر،  طاعم ف  األكل لالة ف 

 .فيها السعرات ةكميَّ  لتقبيل  الصغير الحجم
 ةالمقبيَّ     بدّلي  داي جي    ةالمشويَّ  األطعمة تف ل. 
   بالزيت عةالمشبَّ  ةالمقبيَّ  البطاطس وتجن. 
 المحبَّ  غير الطايج العصير    كوب أو  فاكهة بثمرة ةالغاييَّ  المشروبات ستبدالا   

  ثل مةس  الدَّ  اإلضافات ع  عدوالب    الطايجة الب راوات ويتح الت  السبطات تناولو

 .صالمحمَّ  والببز  المايونيز

 الفواك  سبطة  ثل الطايجة الفاكهة عب  تعتمد الت  اتالحبويَّ  ا،تيار. 
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 الفصل الثان 
 ناجحةرشادات في إطارا تربية إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الناجحة إرشادات في إطار

الً(.   :لطفلك تربويَّة إرشادات, ونصائحأوَّ
 لبنصح المباشر. تقديم القدوة السبوكيَّة بديالي  .1

والعطاء، فإذا أصر عب  ش ء غير  تاح قة، وبأنَّ  أهل لإلنجاي إشعار الطفل بالث    .2

 يمك  إقناع  بالبدا ل وتحبيب  فيها.

جة أو تافهة  لت  ّل يشعر حر  ة أو    عدح تسفي  أسسبة األطفال  هما كانت ،ياليَّ  .3

 بالتحقير.

 ر  ثل الكبار.أن يفك     وعدح إجبارل عب      لسو سن  التراح تفكير الطفل وعقب   .4
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 ، واقتراح ب  ع  ر  باصطحاب  لشراء  البس  ول  ار عند الصغدرة عب  اّل،تيتنمية الق   .5

ة  ليفاضل بينها   ع الحار    أن يستبدح هاا الحق ف  غير زه  أ اك   بتبفة لبن  

 اّل تحان أو عدح الاهاب.   ،  ثل الاهاب إل كان  

ب  والبوف والهبع والفيزر  كيالحرا  ، والعفرييت،    البطأ تنشسة األوّلد عب  الج   .6

  هم باألسيتاذ، أو المدرسية، أو الطبييوف  وصوت اليريح، واألسيوأ  يا في  هياا  أن نبيو   

ي   .فينشأ الولد جبانا

ر، وسيالطة البسيان  والتطياول عبي  ان،يري ، وتسيمية  .7    البطأ تربيتهم عب  التهيو 

 ذلك شجاعة.

 اخ رف والنعيم والبهم عب  التَّ    البطأ تربيتهم عب  الميوعة، والفوض ، وتعويد   .8

ة نفس  فحسو، وّل يهتم بان،ري  ي، هم   ،اصَّ ي  نعما  .فينشأ الولد  ترفا

ون  فيبع  الواليدي  يعطي  أوّلدل ، وإعطاؤهم كل  ا يريد  لبطفلبسق اليد     البطأ .9

ي أرادول.  كل  ا سألول، وّل يمنعهم شيسا

يغار  ون  إذا بكوا بح رة الوالد، ،صوصا الص   هم  ا يريد     البطأ إعطاؤ   .10 ل فيحص 

ي   يا، فيإذا رفي  الواليدان ذليك لجيأ  كثيرا أن يطبو الصغار    جبا هم أو أ هاتهم طببيا

ييبون عبيي   طبييب همليي  البكيياء؛ لتيي  الصييغار إ ، عنييدها ينصييار الوالييدان لأل يير، ي حص 

يي ص  ني ، أو غييير ا شيفقة عبي  الولييد، أو رغبية في  إسييكات  واليتبب  وينفياان الطبيو، إ َّ

 كان، فهو يسبو الميوعة وال عف لألوّلد.ذلك؛ فهاا    الببل بم

 ييا يح،  يي  البطييأ شييدَّة التقتييير عبيييهم  فييبع  انبيياء يقتيير عبيي  أوّلدل أكثيير  يي  الييالَّ  .11

قص، ويشعرون بالحاجة، وربَّما قادهم ذلك إل  البح  ع  المال ون بالنَّ يجعبهم يشعر  

باّلرتميياء فيي  أل ييان رفقيية ا ، أو رقة، أو بسييلال النَّييبطريقيية أو بييأ،رر، إ ييا بالسَّيي

 السوء وأهل اإلجراح.

سي  التربيية يقتصير ل      البطأ اّلهتماح بالمظاهر فحسو  فكثير    النا  ييرر أنَّ  .12

ة، ق يييو، والشيييراب الهنييي ء، والكسيييوة الفبمييية، والدراسييية المتفو   عييياح الطي  يييعبييي  الطَّ 

 .هور أ اح النا  بالمظهر الحس والظ  

ليتمكَّ     البَّعو  وهو  نهج تعبمي  وتربيوي  نفيرد،  ي   ة لبطفلرص  يجو إتالة الف   .13

ن ،برات ّل لصر لها.  ،الل  يتعبَّم الطفل الكثير    األشياء ع  الحياة  ويكو  

عبر ترك الطفيل يعب  ير عي  رغباتي   و يا ييدور في    الحريَّة وإتالة التعبير ع  النفس.14

ف ب  .ليعبَّم ة الت  تحبو ل الطريق،اطرل، وإعطا    سالة    الحريَّة ليتصرَّ

 إفسيياح المجييال لبتجربيية والييتعبم  يي  البطييأ  وهيي   يي  الوسييا ل األكثيير ترسيييباي ألي    .15

 ف عبيها الطفل    ،اللها. عبو ة يتعرَّ 

ييول فاألطفيال  بتبفيون عي  بع يهم  ي  ليي  الم    فهم الفروق الفرديَّية بيي  األطفيال .16

هيا وطيرق التربيية األف يل لكيل ي  يينهم، م  ب  ال  األشيياء التي  يمكينهم تعدرات  وبالتَّيوالق ي
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ويجو عب  األهيل أن يعرفيوا  يا يناسيو طفبهيم   ي  أسياليو تربويَّية بحسيو طبيعتي  

 الشبصيَّة.

 :لمشاكل الطفتربويَّة لمعالجة  إرشاداتثانياً(. 

ر بيالبطر  أو نا  إنَّ عدح الطاعة أو سوء السبوك  ليست األشياء الوليدة الت  ت   

يجيو عبينيا بيل ة  تجعل  قد     الرعاية يعيدون النظير في  أسياليبهم التربويَّيينبغ  أن 

إذا رأينييا أنَّ األطفييال يميبييون بشييكل  تزايييد نحييو جمبيية  يي    اّلنتبييال والشييعور بييالقبق

 الق ايا:

كالبقاء وليديا، والهدوء الزا د غير المعتاد، و شاركة أقل أللداث اليوح  االنسحاب: .1

 أو المشاعر.

ر أو التعا ل  ع ان،ري  بالعنف الجسدي والبَّ  العنف: .2 فظ ، والمبالغة ف  رد كالتنم 

 ادة.عت  الفعل تجال المواقف الم  

اب إل،فاء ش ء الشعور بالبوف    أشباص أو  واقف/أ اك   عيَّنة  والك الخوف: .3

ر ف  األشياء الت  يمك  أن تلث  ر    ا أو تجنو العقاب و عبينا أن نفك   عب  لالك يوجَّ

فون بهال الطريقة   ثل:  الطفل  وتجعبهم يتصرَّ

الغيييرة األ،ويَّيية، النزاعييات األسييريَّة، و واجهيية الصييعوبات  أشااياء تحاادل بااالمنزل: (1

 الماليَّة الت  ي عرف عنها الطفل.

ير، اليرف  أو اإلقصياء  ي  قبيل  أشياء تحدل في المدرسة: (2 كاألعباء الدراسيَّة، التنم 

 األصدقاء أو ي الء الفصل.

وقبقهييم ،وفيييا  يي  أن يييتم الحكييم عبيييهم أو  :عاادم القاادرة علااى التعبياار عاان مخاااوفهم (3

 انتقادهم أو  عاقبتهم.

 أو التغاية الصحيَّة.  عدح الحصول عب  قسق كافي    النوح النوم:مشاكل  (4

 م ما يمر به الطفل، عليك باالستماا إليهم من خالل:لذلك لكي تفه

ا،تر لحظة يكون فيها الطفل ف  لالة  زاجيَّة جي  دة، واطبو  نهم أن يببروك ع   (1

 ش ء لدث ،الل يو هم.

استمع جيَّديا وتأكد    إظهار إشارات تدل عب  أنَّك  ستمع جي  د،  ثل إظهار الود  (2

بالرأ ، والجبو  ف  نفس  ستور الطفل، والنظر واّلهتماح بالحدي ، واإليماء 

 ألعينهم  باشرة.

 تجنَّو  قاطعتهم  وانتظر لت  ينتهوا    الحدي . (3

 اطرح عبيهم أسسبة إلظهار أنَّك  هتم بالفعل   ثل "ثم  اذا لدث؟"  و" اذا فعبت؟". (4

 ا، فقد  تجنو إصدار األلكاح  وإلقاء المحاضرات عبيهم  إذا قالوا أنَّهم ارتكبوا ،طيا (5

ر ف  أساليو  مكنة لمعالجة  يمنعهم ذلك    إ،بارك ّللقيا  وانتظر لت  ينتهوا  وفك  

 هاا السبوك السبب  ف  وقت ّللق.
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 واطبو  نهم اّلستمار إليك  بينما تببرهم عما لدث لك.  قم بتبادل األدوار (6

يقة يشعرون تحدَّث  ع أطفالك ع  شعورهم بأنَّ  يتم اّلستمار إليهم، وهل بهال الطر (7

 أنَّك تفهمهم عب  نحو أف ل؟

ب "الطبييو اإليجيياب " بييدّلي  يي  "األ يير"   الطبييو لكيي  تجعبهييم يسييتمعون إليييك، جيير    (8

  ولتنفييا اإليجاب  هو أن ي طبو    شبص فعل ش ء، وليس التوقف ع  فعل الشي ء

ذلييك عبينييا أن نعيي  طييرق التواصييل  ييع الطفييل لسييو  رلبيي  العمريَّيية  عبيي  الشييكل 

  :التال

  ِّ سنوات: 6إلى  3فل بين عمر طرق التواصل مع الط 

كالرسم أو   ةيجو الحرص ف  هال المرلبة عب  تعبيم الطفل بع  المهارات الفنيَّ  .1

 ة.الموسيق ، وذلك لتنمية  هارات   الحسيَّ 

ة عب  در  ّ  بع  اّلستقالل، كالق     ح  من  الت  ت    ةتعبيم الطفل بع  المهارات الباصَّ  .2

 الدراجة، أو ركوب البيل.ركوب 

ها ف  عقب  ، ن  ر ع  كل المشاعر واألفكار الت  يبتز  فسح المجال أ اح الطفل لك  ي عب    .3

، وذلك لك  تمنح  سيسة أو تأنيب    هما كانت هال األفكار  دون اّلعترات عبيها

 بع     الثقة بالنفس.

ب، األشباص بشكلي  هاَّ لك  يتعا ل  ع   ةفل بع  المهارات اّلجتماعيَّ تعبيم الط    .4

 ف  تناول الطعاح. "اإلتيكيت"وكالك تعبيم   بع     قواعد 

  سنوات: 9إلى  6طرق التواصل مع الطفل بين عمر 

رة رة القدح، وك  ة كالسبالة، ك  فل عب   مارسة بع  األنشطة الرياضيَّ تشجيع الط    .1

 ة.السبَّ 

ر  عب  وال غوط العا بي ة الت  تلث   ر النفس ، إبعاد الطفل ع  كل  صادر القبق والتوت   .2

ي ف  هال المرلبة.ت  شبصيَّ      سببي ا

 .قياح ببع  النشاطات المشتركة  ع تشجيع  عب  تكوي  أصدقاء، وال .3

عا ل بقسوة  ع   تتفل     شاهدة األفالح الت  تشجع عب  العنف، والت نع الط    .4

 ان،ري .

 ة.ناسو  رلبت   العمريَّ الت  ت    ص  ص  ق  ة والتشجيع  عب  قراءة  بتبف الكتو الثقافيَّ  .5

  مرحلة المراهقة(سنة 15إلى  9طرق التواصل مع الطفل من(: 

 عدح الحرج    التحدَّث ف   واضيع لسَّاسة  كالجنس  ثال . .1

ي     إشعاراي  أعط  .2  فإن/ها    ع   ناقشت  تريد الاي والموضور بالتوقيت أ،برلو ،سبقا

 .لدي  أفكار أي وجمع  الوشيكة المحادثة ف  لبتفكير الاليح الوقت سيمنح  هاا

ة، ف  حادثتك ف  قا مة قصيرة    النقاط المهمَّ كث      ع  فكرة إلقاء  حاضرة،التببَّ  .3

 .بيهاواسمح ل  بالرد ع
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عند ا ّل تسير    ف  هاا العمر بطريقة غير  عقولة أو وقحةالطفل ف قد يتصرَّ  .4

 .السبوك واّلعتاار قادر عب   عرفة    لكنَّ  ق لها،األ ور كما هو  بطَّ 

ف عب  عا الت أصدقاء ا .5  صدقا  .لطفل  وهنا ستعبمي  كثيراي ع  أالتعر 

وهاا بسبو ا تالك ربَّما يتببَّل هال المرلبة الكاب أو السرقة  وغيرها    المشاكل   .6

 نشتم الطفل  سالة    الحريَّة واّلستقالليَّة  وعبينا التعا ل بهدوء وعدح  بالغة  وّل

وننعت  بصفات سيسة  وهناك العديد    الصفات الت  تد،ل ف  هال المرلبة لبطفل  

 ثل البصوصيهة  الغيرة  تقب بات المزاج  اضطراب ف  السبوك  التقبيد  اإللباط  

الشعور بالقبق  والانو  ويتم التعا ل  عها بتجاهل  ا يريد إن أساء العمل  واّللتزاح 

ل  المسلوليَّة  ويحتاج الطفل ف  هال المرلبة إل  اّللتراح  اإليجاب   وتحم 

والتواصل  واّلستمار  والهدوء  والمشاركة  وفهم وجهات النظر  وتعزيز السبوك 

 باّلنغالق عب  نفس  طوال الوقت.لهم ح وعدح السمااإليجاب   

 :إرشادات لبناء طفل سعيداً(. ثالث

السييعداء  هييم أكثيير عرضيية إلنجيياب أطفييال هنيياك دراسييات أثبتييت أنَّ انبيياء  

عداء  وفقيا لأل،صا ي  ي  النفسي  ي  لبزوج والزوجية، "ّل يكيون أداء األطفيال جي  يديا إذا س  

كيان الكبيار ّل يعتنييون بأنفسيهم وعالقيياتهم"، تيوت ر األ هييات يحيدث عنييد ا تنشيغل فيي  

، ءكل سي هم بشي  أطفيال  ر عبياول أن تجد الوقت  ع األطفال، وهاا قد يلث   ح  وت    العمل

ي إذا كنت با سف  عديةالعواطف    ف الزكياح  كيصاب أطفاليك بهيال المشياعر ، ساي رو توت    ا

 ولتحقيق  زيد    النتا ج ف  هاا اإلطار  عب  األهل اتبار عدَّة أساليو:

 :اجعل أطفالك يقرؤون يوميًا .1

وستي  بالما ة  ي  قال  للف الكتاب األكثر  بيعيا "تو ا  كيرل "  أنَّ "ثالثة  

هلّلء المبيونيرات العصا ي  ي  طببوا    جبا هم قراءة كتابي  أو أكثر ف  الشهر"، إل  

غر، فإنَّ إتقان  جانو تشجيع أطفالك عب  القراءة، عب  مهم  هارات الرياضيَّات  نا الص  

ييرة ّل يتنبييأ فقييق بإنجيياي الرياضيييَّ  بييل إنَّيي  ات فيي  المسييتقبل،  هييارات الرياضيييَّات المبك  

ي  ي إنجاياي لبقراءة ف  المستقبل تما ا يكميا يتنبَّي يتوقَّع أي ا ر أ إتقيان القيراءة والكتابية المبك  

 لبمفردات والحروف والصوتيَّات بنجاح القراءة ّللقيا.

 ضع توقعات عالية: .2

"  UCLAاكتشييف بييالثون  يي  "جا عيية كاليفورنيييا"، فيي  لييو  أنجبييو  " 

أ بنجييياح طفبهيييم فييي  طيييو األطفيييال  أنَّ توق عيييات انبييياء تتنبَّيييواألكاديميَّييية األ ريكيَّييية ل

المدرسة، ليي  أنَّ انبياء الياي  رأوا الجا عية في   سيتقبل أطفيالهم  ييديرون أطفيالهم 

 بغ  النظر ع  د،بهم و متبكاتهم األ،رر".  نحو هاا الهدف

 امدحهم بشكل صحيح: .3
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فأنت فقق جي  يد في  شي ء كميا إنَّ الموهبة والمهارة فطريَّة  وّل يمك  تغييرها،  

ولدت لتكون، ولك  ي عتقد أنَّ المواهيو يمكي  تطويرهيا  يع  يرور الوقيت والمهيارات 

المكتسبة  ع جهداي كافيا ، وتنطبق هال الفكرة عب  كيفيَّة  دح طفبيك  عنيد ا يحصيبون 

عب  درجة عالية ف  ا،تبار عبم   أو يفويون بكأ  كرة قدح، و يدلهم عبي  عمبهيم 

 اق  وجهدهم  بدّلي    إ،بارهم أنَّهم أذكياء أو  وهوبون.الشَّ 

 إنشاء طقوس األسرة: .4

جدت األبحاث أنَّ األطفال ذوي المهارات اّلجتماعيَّية القويَّية في  رييات   لقد و 

ون كبالغي   واليدة  ي  أف يل الطيرق وأكثرهيا  تعية لتشيجيع ر  ه  األطفال  سوف يزد  

   العا بيَّة.ة ه  الطقوهال المهارات اّلجتماعيَّ 

 َعل ِّمهم أن يكونوا "شجعان": .5

ب انتبياههم في  البدايية، لكينَّهم عب  م العزيمة    ،الل  حاولية تنميية شي ء يجيا   

يصييبحون عبيي  دراييية كافييية، و عرفيية كافييية بحييي  يسييتيقظون فيي  اليييوح التييال ، وّل 

ع طفبييك عبيي  اّلسييتمرار فيي  الم ييي  بهيياا الشيي ء، و يي  هنييا شييج   مارسيية يزالييون  هتم  

 وربق الغرت بعمبهم الشاق.

 ساعدهم على بناء عالقات هادفة: .6

سيياعد أطفالييك عبيي  بنيياء عالقييات صييحيَّة وقويَّيية  يي  ،ييالل  واعيييد البَّعييو   

ون بهييا  وعب  مهييم كيفيَّيية إدارة عييواطفهم  ولييل ع  والمشيياركة فيي  األنشييطة التيي  يسييتمت  

العياطف   فاألطفيال الياي  ليييس النزاعيات   ي  ،يالل  سياعدتهم عبي  تطيوير ذكيا هم 

ي وقيور في   شياكل  يع القيانون  وغالبيرضية لبلديهم عالقات  هم أكثر ع   صيابون  يا ي   ا

 بمشاكل نفسيَّة.

ة جي ِّدة: .7  عل ِّمهم أن يكونوا بصحَّ

ع أطفالك   العادات الصحيَّة ضروريَّة لبنجاح كبالغي  وصغار  ضع لدوديا تشج  

ح  وتنياول الطعياح الصيح  والنشياط  وعبي  عب  الحصيول عبي  قسيق كيافي  ي  النيو

سبيل المثال، ّل ت د عهم يجبسون بالدا،ل  ويشغبون  قاطع الفيديو طوال اليوح  أرسبهم 

إلي  البييارج لبعيو  عب  مهييم الفوا يد الصييحيَّة لالعتنيياء بأنفسيهم بييدّلي  ي  التركيييز عبيي  

 ة. ظهرهم أو الشكور    شعورك بالانو بعد شرا هم لبوجبات السريع

 أعطهم أسماء مقاومة للتحيز: .8

سمك يلث  ر عب  نجالك  اسعة    األبحاث  الت  وجدت أنَّ فهناك  جموعة وا 

عبيي  سييبيل المثييال، لييي  يميييل األشييباص اليياي  لييديهم أسييماء يسييهل نطقهييا إليي  أن 

 يكونوا  حبوبي  بشكل أف ل.

ة الصارمة وتأثيرها على الطفلاً(. رابع  :إرشادات حول األبوَّ
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ة واأل و ية الصيار ة  تنيتج   ت ظهر األبحاث أنَّ  عظيم النيا  يعتقيدون أنَّ األبيوَّ

ف ون بشكل أف ل  و يع ذليك، تظهير الدراسيات البحثيَّية ليول اّلن يباط  أطفاّلي يتصرَّ

ي لمجموعيية عواقييو عبيي   باسيتمرار أن تربييية األطفييال الصييار ة أو اّلسييتبداديَّة تييلد  

 الطفل و نها:

 

 

ة الصار .1  مة, تَحرم األطفال من فرصة استيعاب االنضباط الذاتي والمسؤوليَّة:األبوَّ

ي، لكنَّها ّل تساعد الطفل عب  تعب ي  م لي  تتحكَّم الحدود القاسية ف  السبوك  لقَّتا

ي القييود القاسيية إلي   قاو   يالتنظيم الاات   بدّلي    ذلك، تلد   ي   ل المسيلوليَّة عي  ة تحم 

 ات .دا،بيَّة أكثر قيمة لألطفال    اّلن باط الاَّ د أداة وج  نفسها  وّل ت  

ة االستبداديَّة, التي تَ  .2 روا:قُ األبوَّ  وم على الخوف, يُعل ِّم األطفال أن يتنمَّ

م التنمييير، فيييإذا صييير،ت، فسيييوف ه  م األطفيييال  ييي  األهيييل عنيييد ا يبيييافوييييتعبَّ  

ة. ة  فسيستبد ون القوَّ  يصر،ون  وإذا استبد ت القوَّ

 لديهم ميول نحو الغضب واالكتئاب: ,نشأوا في إطار تأديب عقابياألطفال الذين  .3

ا  يينهم غييير   ييح  لألطفييال أنَّ جييزءي هيياا ألنَّ تربييية األطفييال اّلسييتبداديَّة  توض  

 قبول، وأنَّ انباء ليسوا هناك لمساعدتهم عبي  تعب يم كيفيَّية التعا يل  يع تبيك المشياعر 

 ل  عها فيميبون لبغ و واّلكتساب.الصعبة  الت  تدفعهم إل  التصرف والتعا 

ة دائًما ما تكون على حق: .4  يتعلَّم األطفال الذين نشأوا في ظل انضباط صارم, أنَّ القوَّ

لي  يتعبَّمون اّلنصييار، لكينَّهم ّل يتعبَّميون التفكيير بأنفسيهم  في  وقيت ّلليق  

كوا في  السيبطة عنيد ا ينبغي  عبييهم اسيتبدا ها  فهيم  أقيل عرضية    الحياة، ل  يشيك  

ب  ي  المسيلوليَّة بيالقول إنَّهيم كيانوا يحياولون  لتحمل المسلوليَّة ع  أفعالهم  أو لبتهر 

 فقق "اتبار األوا ر".

 األطفال الذين نشأوا في ظل نظام صارم يميلون إلى أن يكونوا أكثر تمرًدا: .5

ح  لي  ت شير الدراسات إل  أنَّ األطفال الاي  يتم تربيتهم بأسبوب تربية صيار 

ديا  ثل المراهقي  والشباب.  يميبون إل  أن يكونوا أكثر غ بيا وتمر 

ِّض العالقة بين الوالدين والطفل: .6 ة االستبداديَّة, تقو   األبوَّ

يعمل انباء الاي  يتعا بون  ع أطفالهم بشكل عقاب   عب  أن يقطعوا تعاطفهم  

لوالدي  والطفيل  ويصيبح لكل    ا ا يجعل العالقة أقل إرضاءي الطبيع   ع أطفالهم،  

األبييوة واأل و يية أكثيير صييعوبة بالنسييبة لهييلّلء انبيياء  ألنَّ أطفييالهم يفقييدون اّلهتميياح 

ة واأل و يية الصييار ة تجعييل  بإرضييا    ويصييبح  يي  الصييعو إدارتهييم  ليياا فييإنَّ األبييوَّ

انباء غير سعداء  وينته  األ ر باألطفال الياي  ينحيدرون  ي  واليدي  صيار ي  إلي  

 ر  عهم.الشجا
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 :إرشادات حول بعض األخطاء الشائعة في تربية الطفلاً(. خامس

 عبارات ال ينبغي قولها للطفل:

 *~ ..-_)) إنك غـــب  جداي ((_-.. ~*

دت قولهييا  فييإنَّ   عيادة  ييا يقييول انبياء هييال العبييارة عنيد الغ ييو  لكنييك إن تعيوَّ

ي أن تفعبي    طفبك قد يبدأ في  تصيديقها  جيرب بيدّل عنهيا قيول :"كيان ذليك شييسا سيبيفا

 أليس كالك؟ ".

 *~ ..-_)) انظر إل  كل  ا بالت     أجبك ((_-.. ~*

بكبميات أ،ييرر "لييو ليم تولييد أنييت فيإن ليييات  كانييت سيتكون أف ييل"، إن ذلييك  

سبيف فعالي  فاألطفال لم يطببوا أن يوليدوا  تياكَّر أنَّي  بكونيك واليدل فإنَّي  ينبغي  عبييك 

 تقديم الت حيات.

 *~ ..-_)) إنك كااب ولص ((_-~*.. 

ي لهيم  ثيم ينكيرون  عيرفتهم    عظم األطفال قد يستولون عب  ش ء  ا لييس  بكيا

 نك فإنَّهم سيتعبمون    هال التجارب   ةطالبتهم ب ، إنَّ  بردة فعل صحيحبالك لي   

ون ف  ذلك بدّلي    اتها هم بأنَّهم لصوص وكاب .  ويستمر 

 *~ ..-_ركك (()) إن  سأقوح بت_-.. ~*

ي: "إن ليم تيأت ،يالل   فيما أنت  تَّج  نالية بياب المتجير  تهيم بيالبروج صيا حا

هييال الدقيقيية فييإن  سييأغادر المكييان"، هييال العبييارة قييد تعمييل فقييق عبيي  تعزيييز البييوف 

ب أن تعطي  دقيا ق  األساس  الشا ع لدر األطفال  بأنَّيك قيد تبتفي  وّل تعيود أبيداي، جير  

   اّل،تيار إ ا أن تحمب  أو أن يمسك هو بيدك. عدودة كتحاير، أعط

ي أن تطيع الكبــار ((_-.. ~*  *~ ..-_)) ينبغ  عبيك دا ما

إنَّ الطفييل اليياي يبق  يي  أن يطيييع جميييع البييالغي   يمكيي  أن يكييون فريسيية سييهبة  

ب  م طفبك التراح البالغي ، لكي  اشيرح لي  أنَّي  قيد يكيون  لبباطفي  و ستغب    األطفال، ع 

ك أوقات ليس    األ ان ،اللها إطاعية البيالغي ، وذليك إذا لصيل  يثالي أن لياول هنا

غريييو أن يأ،ييا الطفييل  عيي   أو ليياول ألييد األشييباص الكبييار أن يغرييي  باّللتفيياظ 

 ببع  األسرار.
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 الفصل الثال 
 نماذج تربويَّة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل  النموذج األوَّ

 طفال العالمأسعد نموذج أل

 

نييية األبيييوة واأل و ييية   يييس  دوَّ نشيييرت "رينيييا  يييا أكوسيييتا"  وهييي  كاتبييية و لس  

"Finding Dutch land  يا  لل  فية  شياركة لكتياب "أسيعد األطفيال في "  وهي  أي ي
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"  أقييل األفعييالالعييالم: كيييف يسيياعد انبيياء الهولنييدي ون أطفييالهم "وأنفسييهم"  يي  ،ييالل 

ي عي  و  أطفيال في  العيالمأسرار لتربية أسيعد ستَّة "أكوستا" نشرت لي   بيدأت تحقيقيا

 األسرار  تعب  قة بـ:تبك سة أنَّ راأوضحت الد   و  ي سبو سعادة األطفال الهولندي   

 :يحصل األطفال عب  قسق وافر    النوحالقاعدة األول :  .1

ية لعبيم الينفس التَّ ة األوروبيَّي، فحصت دراسة  ي  المجبَّيح2013 ف  عاحف    يو  نم 

 ص البيالثون إلي  أنَّ ب يو،    ي ي  والهولنيدي   ة بي  األطفال األ يريكي   اّل،تالفات المزاجيَّ 

أكثيير  يي  نظييرا هم   ون اّللت ييانويحب يي  ي  ي ييحكون ويبتسييمون"األطفييال الهولنييدي   

رجييع ي  ي  وفقيييا لبدراسيية، كييان السييبوك الهييادئ نسييبييا لألطفييال الهولنييدي   "  وي األ ييريكي   

ي إلييي اي جز يَّييي  أظهيييرت األبحييياث أنَّ و  وأنشيييطة أقيييل كثافييية      جيييدول نيييوح أكثييير تنظيميييا

شيبص ج،ير في  العيالم:  يا  جموعي   ق، ينيا ون أكثير  ي  أي   ي ، ف  المتوس   الهولندي   

 .ليبةي  دقيقة كلَّ  12وثمان  ساعات 

 :ال الوالدي   األطفال وقتيا أطول  ع ك  ق   ي  القاعدة الثانية:  .2

يين  ،    ح1996 عيياحالفيي  ف  في  بييدواح جز يي  لقوقيييا ة لبمييوظَّ ت الحكو يية الهولنديَّييح 

  د الطريق لتحقيق تيواين أعبي  بيي  العميل والحيياةغي ،  ا  هَّ  تساوية بصفتهم  تفر   

هولندا لديها أقصر أسبور في  العيالم لمحترفي   ساعة، فإنَّ  29ت   ع أسبور عمل  دَّ و

ي عظم انبياء الهولنيدي    إنَّ وبالتال  فاألعمال،  يب  م  رون سياعات ع  ي  يقص   م بيدواح كا يل ه 

سبور لق ياء م بتبصيص يوح والد عب  األقل ف  األ  ه  سمح ل  ي   ا   اح فققف  أربعة أيَّ 

ا  ا ي  و  بع  الوقت  ع أطفالهم داغ" ، والتي   شار إلي  هيال اإلجياية باسيم "بابياكثيري

 تعن  ف  األسا  "يوح بابا".

 :ق ف  المدرسةاألطفال ب غق أقل لبتفو  شعر ي  القاعدة الثالثة:  .3
   ليي ةبب ية عاليية وجا عيات الن  ت تراكميَّيّل  ق األ ير بمعيدَّ ف  هولندا، ّل يتعبَّ ف 

يي  الطريييق إليي  رفاهييية الط  ي نظيير إليي  التعبيييم عبيي  أنَّيي   فالكبيَّييات ول الشبصيي فييل ونم  

  لبقبيول في   عظيم البيرا جدة درجيات  حيدَّ  ّل تحتاج إل  أي    ات ف  هولندا ع  والمجا َّ 

 .ةكل  ا تحتاج  هو اجتياي ا،تبارات المدرسة الثانويَّ 

 :ةهم الباصَّ يتم تشجيع األطفال عب  التعبير ع  جرا   القاعدة الرابعة:  .4
   إلي  ع   ا يدف  ف  هولندا   ة، بما ف  ذلك األصغر، لدي  رأيسر  ف  األ   فردي  ل  ك  ف 

ة وضييع كيفيَّيي سيييتعبَّمماح لطفبييك بالتفيياوت، السَّيي،ييالل   و يي  ةصيياغة لبييول عقالنيَّيي

ييي يييلمقاو ييية الب   ر كب يييوهييي   هيييارة  فييييدة عنيييد ا ي    ةليييدودل الباصَّ ل يييغق أو   ور  

  أو لتأكييد نفس ي اي   في   وقيف يحتميل أن يكيون ،طييرلبتأقبم عند ا يجد نفس  واألقران، 

 .ف  العمل

 :عب  اإلفطار يأكل األطفالالقاعدة البا سة:  .5
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د بشيكل ة قبل بدء الييوح، هيو روتيي  يحيد   الجبو  عب  الطاولة كعا بة، ،اصَّ ف 

عيياح ، ّل تبييدأ األسيرة فيي  تنيياول الطَّ ةي جب ييو   قبييل أي   و  ةة الهولنديَّيأساسي  الحييياة األسييريَّ 

 كيل  ف  اّللتيراح اتعال ي  ي فهي    ةد  لت  يكون الجميع بم  فيهم األطفيال عبي  الما  ي

يي    شيبصي   اليياي "ي  ٪  ي  األطفييال الهولنيدي   85، قييال "اليونيسييف"وفقييا لتقرييير   ومه 

ي عا يي 15و  11تتيراوح أعمييارهم بييي   هييم يتنيياولون وجبيية م اّلسييتطالر إنَّ ه  ب  م  اليياي  ش ي "ا

ّل يرتبق تناول وجبة اإلفطيار فقيق بياألداء األف يل في  و  ايو يَّ م ه  اإلفطار  ع عا الت  

ية، ولكي  و  سيبوكيَّ قبيل المشيكالت الوت    المدرسة يا أنَّيد  ج  ع عبي    يشيج   ت األبحياث أي ي

 ة.ة الصحيَّ ي تنمية الهويَّ ويعز     ير  س  الترابق األ  

 :ةاج  م تشجيع األطفال عب  ركوب الدرَّ ت  ي  القاعدة السادسة:  .6
بسييبو الت يياريس   اراتون ليسييوا  يي  ذوي الببييرة فيي   جييال السيييَّ الهولنييدي  ف 

ة كوب الدراجات هو الطريقة األكثر عمبيَّ ر   اجات، فإنَّ الدرَّ حة وشبكة  سارات المسطَّ 

جعل الظروف ي ا   ةوهناك رياح قويَّ   ها تمطر كثيرا ف  هولندانَّ كما أ  ة لبسفروفعاليَّ 

ون أنفسيهم وأطفيالهم ببسيياطة س يبب  ي  ي  الهولنييدي    نَّ إّلَّ أاجات، غيير  ريحية لراكبي  اليدرَّ 

 .يَّة وينطبقونوألاية  طر  ة لبماءاطف   ادَّ ع  و      البس دافسة

 

 

 

 

 النموذج الثان 

 لبطفل التعبيم  " ونتيسوري" نهج نموذج 

  ونتيسيوري و نهجيَّة تعبيم الطفل: .1

ة كبيرة عب  الصيعيد هر  بية ذات ش   ر   سة و در    " اريا  ونتيسوري"الدكتورة  

بمي   عيت المينهج الع  ب  ة اتَّ إيطاليَّيل طبيبة ه  كالك أوَّ ة، وة قويَّ ت بشبصيَّ ع  العالم ، تمتَّ 

  البحي  العبمي جيارب وراقبية والتَّ اللظية والم  فاستعانت لتحقييق ذليك بالم  ف  التعبيم، 

الطييرق التيي   صييت إليي  أنَّ ب  ،  و  همة تعبيييم  جليَّيير األطفييال و عتمييدة عبيي  دراسيية تطييو  

ي فيال شيك أنَّ   ي لو اسيتعمبت  يع األطفيال العيادي     نجحت  ع المعاقي   هيا سيتنجح نجاليا

 دراست     جميع الوجول.و  م عب  بح  األ رلتصم    ،باهراي 

  لالبيوليوج  لنميو الطفيلمراقبية النظياح   ةسوري الطريقة العبميَّ ينتواتبعت  و 

فيل، ط   ل   ك ية ل  ات الفرديَّيالبصوصييَّ و  اتف تصميم  ينهج تعبيمي  يراعي  اإل كانيَّيبهد  

يشيترط فل، وة ف  بيسة الط   لتربية الااتيَّ ف  توفير وسا ل ا    أسا  هال الطريقةيتجبَّ و
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يي   ؛با،تصيارو بتعبير ج،يرو  ة قادرة عب  إثارة اهتماح الطفلون طبيعيَّ ك  فيها أن ت     مك 

تأ،ا بمبدأ   ةعتمد عب  فبسفة تربويَّ ي    هو  نهج تعبيم  " نهج  ونتيسوري" القول أنَّ 

يفل يحمل ف  دا،بي  ط   كلَّ  أنَّ  د الشيبص الياي سييكون عبيي  في  المسيتقبل،  ينهج يلك  

يي ة فيي  رة تكا بيَّيية الطفييل بصييوة التربوييية بتنمييية شبصيييَّ م العمبيَّيية أن تهييت  ور  ر  عبيي  ض 

ت  عب  تطوير قدرات  ة، لمساعدة الحركيَّ الجسديَّ ة ووالروليَّ ة العقبيَّ ة والنوال  النفسيَّ 

  وقيدرات إدارة الوقيت  قديتنمية التفكير النَّ و  ة عب  لل المشكالتدر  الق  و  ةاإلبداعيَّ 

 :ها نهج و   أهم ركا ز  وغير ذلك    األ ور

األنشطة  ة الطفل ف  ا،تيارلريَّ و  فل ضم  لدودة الط   استقالليَّ ة والتركيز عب  لريَّ  .1

ي سب  دة     جموعة    األنشطة المحدَّ ضم    بهاالوسا ل الت  يف   و  .قا

 .الطبيع  لبطفل و النفس م  تراح الن  ال .2

 سنوات. 9إل   3وي عب  أعمار  بتبطة    عمر حت  ت  الدراسيَّة  ول ص  الف   .3

 . سواء ف  جسم  أو عقب    فة كثَّ و ةل  ستمرَّ فل ف  لالة تحو  الط   .4

 .ه   رلبة بناء الفرد 6إل   3    السنوات .5

ي  اّلي التعبيم يجو أن يكون فعَّ  بأنَّ   فبسفة التعبيم عند  ونتيسوري تل    .6 ي و وجَّ  وداعما  ها

 .فللطبيعة الط   

فل بيسة هاد ة تدعم   لبط   لتل      مة نظَّ هاد ة وج نة وفصول الطفل  ف  مالطفل  نظَّ  .7

 لاجت  لبتركيز والتنظيم.

ي م الطفل ذاتيَّ يتعبَّ  .8 يبن  الطفل  عرفت     ،الل اّللتكاك والتفاعل الجسدي  ع لي    ا

ي  ةور الاهنيَّ ن الص  ليكو     البيسة  .داألسا  لبتعبيم المجرَّ  لدي ، والت  ستكون ّللقا

      إتقان .لت  يتمكَّ   اتة  رَّ ر الطفل النشاط أو التمري  الوالد عدَّ يكر    .9

 ها. نهج  ونتيسوري هو أسبوب لياة تتبع  األسرة كبَّ  .10

ث طفبك استبدح كبمات د   ح  عند ا ت  وة طريقة  ونتيسوري، د  التراح الطفل هو أهم أعم   .11

 .."عفوا"و " شكرا"و "    ف بك"ثل  

 .والفوارق بي  األطفال  ل اّل،تالفاتتقبَّ و  ات إ كانيَّ و  فلات الط   ر  د  التراح ق   .12

 ة.األسريَّ ة والمشاركة ف  المهاح المنزليَّ و   ةل المسلوليَّ تشجيع الطفل عب  تحم   .13

 "ال تقبقوا !"ف  سوف يتعبم الطفل كل ش ء ف  أوان  .14

 :دريس ف  طريقة  ونتيسوريصول التَّ ف  ات ور  ج  ل   .2

  ة: الحريَّ وه   ة  بادئوح عب  ستَّ ق  ت    م لسو  نهج  ونتيسوريبيسة التعب   نَّ إ 

وهكاا   جتمعولياة الم    احالجو الع  و  الجمالو " الطبيعة"ة الواقعيَّ و  ظاحالن   و  ةالهيكبيَّ 

وعبي  فه  بسيطة لبغاية،   قق    هال الن  راع  ت   "سوريينتونظاح  "فغرف التدريس ف  

و، ت  ّل ك  ة وور  فل، فال وجود لسب  ة لبط   ناسو المرلبة العمريَّ ها ت  جميع  حتويات  و

  .ل نشاطات   مارسة ك  و  ة التعبيرم، ول  لريَّ ليس المعبَّ ر وحو  م هو الم  فالمتعب   
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 :و لسو  ونتيسوريم   رالل الن   .3

 :سنوات 6: من عمر الوالدة حتى األولىالمرحلة  (1

فهال   فلة السنوات الست األول     لياة الط   دت  ونتيسوري عب  أهميَّ شدَّ  

فل  ع يتأقبم فيها الط   ونها الفترة الت  ك  ب   "لسو  ونتيسوري"ز تتميَّ ت   الفترة    ليا

 :ه و   رالل 3م هال السنوات إل  س  تنق  ول ، و   ل  

  م  ل أسا  تعب  وتشك     بالبيسة المحيطة ب ر الطفل لي  يتأثَّ  :مرحلة العقل المستوعب -أ

 ف  المستقبل.

 ها.ن  تق  نة لت  ي  ز بتكرار الطفل ألنشطة  عيَّ تتميَّ و :ةاسَ الفترات الحسَّ  -ب

  هارات.   عرفة وب  س  كتو  ق الطفل بوع  كا ل  ا سبقطب   ي   :فترة الوعي الكامل -ت

  ون لالكتشافاألطفال يميب   أنَّ  " ونتيسوري"وف  هال المرلبة، ّللظت  

ز أنشطة درات الت  يجو أن ترك   ة، وع  أهم الق  ة والجسديَّ تنمية قدراتهم النفسيَّ و

صقل و  ظاحوالن     غةر  هارات البَّ اك  ها ف  هال المرلبة ن  عب  تطوير   " ونتيسوري"

 اف صغيرة.  أهد  تبن   و  التركيز عب  السبوك اّلجتماع و  وا الح  

 سنة 12سنوات حتى  6: من عمر  2المرحلة  (2

ة رات النفسيَّ العديد    التغي   " ونتيسوري"ف  هال المرلبة، ّللظت  

  ةة والمواد الطبيعيَّ المواد الدراسيَّ ول وص  رت بيسة الف  وطوَّ   ة عب  األطفالالجسديَّ و

: رها ف  هال المرلبةتطو   ظ  ول     الصفات الت  ل  رات، وبما يتناسو  ع هال التغي  

التنظيم و  س األ،الق الح  و  ر البيالتطو  و  العمل ف   جموعات الميل إل 

 تشكيل اّلستقالل الفكري.و  ةات اإلبداعيَّ ر  د  الق  و  اّلجتماع 

 :سنة 18حتى  12: من عمر  3لمرحلة ا (3

ة ب  رل  هال الم   أنَّ  " ونتيسوري"ه  باألسا   رلبة المراهقة، وّللظت  

لهاا ة، ورات نفسيَّ  ا يرافقها    تغي  و  وغب  بعمر الب  ة  رتبطة رات جسديَّ ز بتغي  تميَّ ت

عدح ح اّلستقرار النفس  وكعد    ات هال المرلبةراع  ،صوصيَّ فاألنشطة يجو أن ت  

اّلعتزاي بالنفس، وهال المرلبة ه  و  نمو شعور الكرا ةو  التركيز ف  هاا العمر

 . رلبة بناء الاات
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